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ABSTRAK

PENGEMBANGAN  BAHAN AJAR IPS UNTUK
MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL

SISWA DI KELAS VII SMP

Oleh

DWINTA OCTIARA

Penelitian ini bertujuanuntukmengetahui efektivitas bahan ajar IPS untuk
meningkatkan keterampilan sosial siswa. Metode penelitian yang digunakan
adalah Research and Development (R&D), dengan langkah pengembangan Borg
and Gall.Hasil penilaian ahli materi, bahan ajar, bahasa dan siswa pengguna,
dapat dikatakan bahwa bahan ajar IPShasil pengembangan sangat baik dan sangat
sesuai. Ditinjau berdasarkan penyajian, tampilan, keterbacaan, dan
kebermanfaatan untuk meningkatkan kompetensi siswa dinilai sangat baik.
Sehingga produk bahan ajar IPShasil pengembangan layak digunakan dalam
pembelajaran IPS di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Bahan ajar IPSefektif
digunakan pada pembelajaran mata pelajaran IPS di SMP Negeri 22 Bandar
Lampung. Efektivitas bahan ajar IPSdiketahui berdasarkan peningkatan
keterampilansosial. Hal ini dapat dilihat rata-rata keterampilansosial siswa yang
menggunakan bahan ajar IPSdibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan
bahan ajar IPS.

Kata kunci: Pengembangan, Keterampilan Sosial, Bahan Ajar IPS,



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OFMATERIAL FOR TEACHING SOCIAL
STUDIES TO IMPROVEDSOCIAL SKILL STUDENT GRADE VII

JUNIOR HIGH SCHOOL

BY

DWINTA OCTIARA

The purpose of this research is to know the effectiveness of  of IPS teaching
materials to improve students' social skills. The research method used is Research
and Development (R & D), with Borg and Gall development step. The results of
the assessment of material experts, teaching materials, language and students of
users, it can be said that the IPS material development results are very good and
very appropriate. Viewed based on presentation, appearance, readability, and
usefulness to improve student competence is considered very good. So that IPS
teaching materials product development result is feasible to be used in IPS
learning in SMP Negeri 22 Bandar Lampung. IPS teaching materials are
effectively used in learning subjects IPS in SMP Negeri 22 Bandar Lampung. The
effectiveness of IPS teaching materials is known based on the improvement of
social skills. It can be seen that the average social skills of students using IPS
teaching materials compared with students who do not use IPS teaching materials.

Keywords: Development., Social skills of students, teaching materials in social
studies,
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses

belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu siswa

sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator.Tujuan guru melaksanakan

pembelajaran supaya siswa dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga

mencapai sesuatu objektif yang ditentukan dari pengetahuan (aspek kognitif),

serta dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan

(aspek psikomotor) seorang siswa.

Pernyataan tersebut sesuai dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang

pembelajaran:

Pembelajaran adalah proses interaksi siswadengan  pendidik dan sumber  belajar
pada  suatu  lingkungan belajar.  Pembelajaran sebagai proses belajar yang
dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat
meningkatkan kemampuan berfikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan
mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang
baik terhadap materi pembelajaran.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Sisdiknas, pendidikan mempunyai peran

penting dalam membentuk generasi penerus bangsa  yang cerdas dan handal

dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan bangsa. Dengan memperhatikan isi
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UU No. 20 tahun 2003 tersebut maka dapat dipastikan bahwa kemajuan suatu

bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan

menuntut pada pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk berperan serta dalam

pencapaian hasil pendidikan yang optimal. Salah satu diantaranya adalah guru

sebagai pihak yang berperan dalam terciptanya proses pembelajaran yang menarik

dan bermutu baik.

Pendidikan yang baik akan memberikan pengetahuan yang membuat siswa dapat

mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal, menemukan hal-hal

baru dalam ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Pendidikan

juga sangat berpengaruh dalam menanamkan hal-hal positif sejak dini.

Berdasarkan fungsi serta tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan

setiap jenjang harus diselenggarakan secara baik, teliti serta sistematis untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional berkaitan erat dengan karakter siswa sehingga

terciptanya sumberdaya manusia yang mampu bersaing, memiliki kepedulian

baik, bermoral dan beretika, sopan santun dan mampu berinteraksi dengan baik

dalam masyarakat. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).

Guru tidak hanya sebagai pengajar yang menberikan penjelasan melalui materi

dan teori, namun juga harus mampu mendidik, mendidik merupakan cara

penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran materi dan teori yang

telah diajarkan kepada siswa, penanaman nilai-nilai tersebut akan lebih efektif jika
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dilakukan bersamaan dengan menjadi teladan yang baik sehingga menjadi contoh

bagi para siswa.Maka peran dan tugas guru tidak hanya memberikansiswa dengan

semua ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dan menjadikan siswa tahu akan

segala hal, tetapi guru juga harus mampu berperan sebagai pentransfer nilai-nilai

(transfer of values).

Manusia belum dapat dikatakan manusia seutuhnya jika belum ada dalam

kelompok masyarakat, oleh sebab itu manusia disebut sebagai mahluk sosial.

Tanpa hidup bermasyarakat maka manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan

hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan teman untuk memenuhi berbagai

kebutuhan hidupnya oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya keterampilan sosial

dalam seorang individu untuk berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan

atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian yang

adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh

pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan menyatakan

ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.

Perlu adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan demi tercapainya

masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersamaan, saling menghargai,

toleransi, semangat bekerjasama, kesadaran berempati menjadi hal yang sangat

penting dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya warga Negara yang

baik (Good Citizen). Berkurangnya hal-hal tersebut dapat menimbulkan

permusuhan, keributan, kekacauan dan yang paling mengancam adalah hilangnya

rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.
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Penanaman nilai-nilai perlu dilakukan sejak dini, tujuannya agar pengalaman dan

pengetahuan siswa dapat berkembang secara psikomotor/kinestetik semakin

terampil, serta mampu mengaplikasikan nilai dan norma yang berlaku dalam

masyarakat, mampu berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan pada akhirnya

dapat menjadi warga negara yang baik (Good Citizen) sesuai dengan yang

diamanatkan undang-undang dasar negara Indonesia.

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama

(SMP) adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).IPS adalah suatu

bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan dan adaptasi yang

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan ekonomi,

geografi, sosiologi dan sejarah.

Pembelajaran IPS di SMP bersifat terpadu, seyogyanya belajar IPS menjadikan

siswa lebih kreatif, komunikatif, berfikir kritis-reflektif.Disamping itu, belajar IPS

juga dimaksudkan agar siswa memiliki kepekaan dan kemampuan

mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya dalam merespon persoalan-

persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.Siswa diharapkan mampu

membedakan kapan berperan sebagai mahluk individu dan kapan berperan

sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk individu, siswa mempunyai karakteristik

yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sebagai mahluk sosial, siswa

tidak dapat hidup terpisah dari kehidupan orang lain (masyarakat).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang

memiliki tanggungjawab utamanya adalah mendidik siswa dalam

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk
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berpartisipasi aktif dalam masyarakat baik pada tingkatan lokal, nasional maupun

secara global. Pembelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman dan kemampuan memecahkan masalah terhadap kondisi sosial yang

terjadi dimasyarakat yang senantiasa dinamis.

Pembelajaran IPS selalu berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia, IPS

selalu melibatkan manusia dalam memenuhi kebutuahan materinya, kebutuhan

budayanya, kebutuhan jiwanya, pemanfaatan sumber daya yang ada untuk dapat

dipergunankan dalam menunjang kesejarteraan hidupnya.Oleh karena itu dapat

diartikan yang menjadi ruanglingkup IPS adalah manusia pada konteks sosialnya

atau manusia sebagai anggota masyarakat.

Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) sering disebut dengan Social studies, Social

Education, Studies Education, Studies of Society and Environment (SOSE).

Perbedaan tersebut muncul karena adanya keragaman latar belakang dan minat

siswa, potensi, budaya serta permsalahan yang ada disuatu daerah atau negara.

Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies) menurut NCSS, tahun 1992, sebagai

berikut.

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities
to promote civic competency, within the social program, social studies
provide coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as
anthropology, archeology, economic, geography, history, law, philosophy,
political science, psychology, religion and sociology, as well as
appropriate content from the humanities, mathematic, and natural science.
The primary purpose of social studies is to help young people develop the
ability to make informed and reasoned decisions for the public good as
citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent
world.
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Arti Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies) menurut NCSS, tahun 1992,

sebagai berikut: Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies) merupakan kajian

integrasi dari ilmu sosial dan humanities (antropologi, arkeologi, ekonomi,

geografi, sejarah, hukum, politik, filsafat, psikologi, agama dan sosiologi) untuk

memperkenalkan kompetensi warga kompetensi masyarakat. Melalui program

sosial, social studies menjadi koordinasi dan sistematis ilmu-ilmu sosial dengan

tujuan utama menolong generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dalam

mengambil keputusan secara rasional, sehingga menjadi warga negara yang baik,

dapat hidup dengan keragaman budaya, masyarakat yang demokratis dan dunia

yang serba ketergantungan.

Berdasarkan uraian tersebut tampak Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) berfungsi untuk

mempersiapkan warga negara agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap

sehinggga dapat bertumbuh/berkembang kepribadian yang baik bagi dirinya

sendiri dan menjadi warga negara yang baik (Good Citizen). Untuk mencapai

tujuan IPS yang menjadikan warga negara yang baik (Good Citizen) diperlukan

penanaman nilai-nilai yang berkarakter agar siswa dapat mencapai tujuan

pembelajaran seperti memiliki keterampilan sosial yang baik dalam proses

pembelajaran.

Dengan tercapainya nilai-nilai karakter yang telah diuraikan diharapkan siswa

menjadi pribadi yang bermutu serta mampu berkembang, berinteraksi dengan baik

dan berkompetisi dimasyarakat yang selanjutnya menjadi warga negara yang baik

sesuai dengan tujuan pendidikan IPS.Adapun indikator keterampilan sosial

diantaranya:
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1. Berkomunikasi, 2. Menghormati orang lain, 3. Bekerjasama, 4. Kepedulian, 5.

Bertanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilaksanakan di

SMP Negeri 22 Bandar Lampung tentang keterampilan sosial yang rendah dapat

dipetakan dalam Tabel1.1 di bawah ini tentang harapan dan kenyataan

keterampilan sosial yang diperoleh dari hasil observasi.

Tabel 1.1 Hasil Observasi Keterampilan Sosial Siswa Kelas VII Semester
Genap SMP Negeri 22Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015 /
2016

No
Dimensi

Keterampilan
Sosial

Indikator Harapan Kenyataan di Sekolah

1. Keterampilan
Berkomunikasi

Mendengarkan
dan berbicara
secara
bergiliran

 Siswa aktif
bertanya, bertukar
pendapat saat
pembelajaran
berlangsung.

 Siswa mampu
menjelaskan
dengan baik dan
tepat dalam
mengemukakan
pendapat atau
gagasan mengenai
materi yang telah
dijelaskan.

Banyak siswa dikelas
yang kurang aktif dalam
bertanya dan bertukar
pendapat, hanya siswa
yang pintar saja yang
aktif dan berani
menyampaikan
pendapatnya

2 Menghormati
orang lain

Tidak
Mengobrol

 Setiap siswa
memiliki rasa
menghargai, sopan
santun baik kepada
orang yang lebih
tua maupun teman
sebaya

Banyak siswa yang
tidak memperhatikan
guru ketika
menjelaskandan
memotong pembicaraan

3. Keterampilan
Bekerjasama

Membangun
kelompok

 Mengerjakan tugas
kelompok secara
bersama-sama
dengan anggota
kelompoknya.

 Siswa mampu
berinteraksi dengan
baik, bertukar
pikiran dan
pendapat

Tidak semua
mengerjakan tugas
kelompok, hanya
beberapa siswa saja
yang mau mengerjakan,
dan anggota kelompok
yang lain tidak mau
membantu, bahkan
terkadang tidak tahu.
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No
Dimensi

Keterampilan
Sosial

Indikator Harapan Kenyataan di Sekolah

4. Kepedulian Perhatian
terhadap
konsidi sekitar

 Siswa memiliki
kepedulian untuk
membantu teman
yang kesusahan
dalam hal positif.

Banyak siswa yang
membiarkan dan tidak
peduli saat temannya
dalam kesulitan
memahami materi yang
kurang dipahami.

5 Bertanggung
jawab

Menyelesaikan
dan
mengumpulkan
tugas tepat
waktu

 Siswa memiliki
rasa tanggung
jawab  dalam
menyelesaikan
tugas kelompok

 Siswa memiliki
rasa tanggung
jawab  dalam
menyelesaikan
tugas pribadi

Banyak siswa yang
tidak mengumpulkan
tugas tepat waktu,
bahkan beberapa siswa
tidak mengumpulkan
tugas. Mencontek tugas
yang diberikan.

Sumber: Catatan hasil observasi awal tanggal 15 Februari 2016 pada saat proses pembelajaran
IPS 2015/2016

Berdasarkan pengamatan langsung pada Tabel 1.1 didapatkan beberapa fakta

yang menunjukkan keterampilan sosial siswa yang kurang maksimal dalam

pelajaran IPS. Gambaran kurang maksimalnya keterampilan sosial siswa dapat

dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Fakta kurang maksimalnya keterampilan sosial siswa kelas VII
pelajaran IPS di SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran
2015/2016

No Fakta Keterampilan sisoal di sekolah F % N
1 Banyak siswa dikelas yang kurang aktif dalam bertanya dan

bertukar pendapat.
24 86 28

2 Banyak siswa yang kurang memiliki rasa hormat, tidak
memperhatikan guru ketika menjelaskandan memotong
pembicaraan

17 61 28

3 Hanya beberapa siswa saja yang mau mengerjakan saat
diskusi, dan anggota  yang lain tidak mau  membantu

18 64 28

4 Banyak siswa yang membiarkan dan tidak peduli saat
temannya dalam kesulitan memahami materi yang kurang
dipahami.

20 71 28

5 Banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu,
bahkan beberapa siswa tidak mengumpulkan tugas. Mencontek
tugas yang diberikan.

19 68 28

Sumber: Catatan hasil observasi awal tanggal 15 Februari 2016 pada saat proses pembelajaran
IPS 2015/2016
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Berdasarkan Tabel 1.2 ada lima indikator yang menjadi acuan observasi. Indikator

Banyak siswa dikelas yang kurang aktif dalam bertanya dan bertukar pendapat ada

24 siswa (86 %), Banyak siswa yang kurang memiliki rasa hormat, ketika bertemu

guru banyak yang acuh tak acuh, dan saling menghina/ mencemooh antar teman

sebaya ada 17 siswa (61%), hanya beberapa siswa saja yang mau mengerjakan,

dan anggota  yang lain tidak mau  membantu ada 18 siswa (64%), Banyak siswa

yang membiarkan dan tidak acuh saat temannya dalam kesulitan memahami

materi yang kurang dipahami ada 20 siswa (71%), Banyak siswa yang tidak

mengumpulkan tugas tepat waktu, bahkan beberapa siswa tidak mengumpulkan

tugas. Mencontek tugas yang diberikan ada 19 siswa (68%). Hasil observasi awal

tersebut menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa tergolong rendah. ada

lima indikator yang menjadi acuan observasi. Hasil observasi awal tersebut

menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa tergolong kurang baik, dapat

diketahui berdasarkan besarnya persentase pada tiap indikator berada kurang dari

40,00 persen. Menetapkan kriteria dalam setiap indikator berpedoman pada

Suryabrata (2002:10), yang menyatakan bahwa kriteria interprestasi keterampilan

sosial tergolong dalam tiga skor persentase, yaitu: (1) 0%-40% menunjukkan

kriteria kurang baik, (2) 41%-70% menunjukkan kriteria cukup baik, (3) 71%-

100% menunjukkan kriteria baik.

Prilaku tersebut merupakan dampak dan cerminan rendahnya keterampilan sosial

yang dimiliki oleh siswa, bahwa rendahnya keterampilan sosial akan membuat

kesulitan dalam berinteraksi secara efektif dengan sesama teman, masyarakat

maupun lingkungnnya. Mereka akan cenderung melakukan tindakan agresif yang

terkadang mengabaikan aspek kemanusiaan dan pelanggaran hukum.
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam usaha

mengembangkan dan membina seoptimal mungkin potensi yang dimiliki oleh

siswa.Pendidikan di Indonesia masih banyak tantangan yang belum terselesaikan

salah satunya adalah penggunaan bahan ajar yang cenderung hanya

menyampaikan materi tanpa ada nilai karakter yang dapat diterapkan dalam

kegiatan pembelajaran selain itu model pembelajaran konvensional yang masih

mengunakan metode ceramah.

Penggunaan model pembelajaran konvensional, masih berpusat pada pada guru,

guru aktif menerangkan sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat

bahan pelajaran sehingga siswa hanya menjadi pendengar dan pencatat saja. Oleh

karena itu, perlu adanya inovasi atau pembaharuan dalam pendidikan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.Perkembangan teknologi dan

informasi yang semakin pesat memberikan pengaruh kuat dalam berbagai bidang

kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Guru harus mempunyai

kemampuan memilih berbagai metode dan model mengajar serta dapat

menggunakan berbagai bahan ajar sebagai penunjang pembelajaran.Sampai saat

ini pemilihan dan penerapan bahan ajar dalam pembelajaran yang tepat masih

merupakan permasalahan yang belum bisa sepenuhnya diselesaikan dengan baik

oleh kebanyakan guru.

Namun realitasnya proses pembelajaran IPS secara umum, khususnya di SMPN

22 Bandar Lampung, ditemukan beberapa masalah atau kendala yang dihadapi

dalam proses pembelajaran IPS di SMPN 22 Bandar Lampung. Beberapa

masalah yang dihadapi yaitu penggunaan sumber belajar masih minim digunakan
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oleh guru, dengan asumsi efisiensi waktu dan materi yang disampaikan. Padahal

apabila sumber belajar dipilih secara benar dan tepat, justru akan mempermudah

dan memperkaya pengetahuan siswa. Jadi tidak hanya fokus dengan satu sumber

belajar saja. Tapi yang berkembang di sekolah untuk pembelajaran IPS, sumber

belajar yang sering digunakan yaitu mengacu pada Buku Sekolah Elektronik,

Lembar Kerja Siswa yang disediakan percetakan dan perpustakaan. Sebenarnya

banyak sumber belajar yang bisa digunakan sebagai penunjang pembelajaran IPS,

serta menambah pengetahuan dan wawasan siswa semakin luas. Sumber belajar

yang lain itu bisa berupa lingkungan, dan sumber-sumber dari media cetak

maupun media elektronik.

Permasalahan lain bahwa buku yang digunakan masih terpisah-pisah tidak

menjadi dalam satu buku bahan ajar tetapi dalam masing-masing bidang studi

geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi, sehingga aspek keterpaduan menjadi

terabaikan. Padahal jika materi disampaikan secara terpisah-pisah dalam bidang

studi memuat teori dan konsep yang sangat banyak sehingga menyulitkan siswa

dalam menguasai materi IPS di SMP.

Pembahasan permasalahan sebelumnya berkaitan dengan proses pembelajaran

IPS di sekolah yaitu terlalu banyak konsep dalam materi pembelajaran IPS,

sehingga siswa lebih mementingkan pengetahuannya saja dengan cara menghapal

konsep dan siswa kurang mampu mengembangkan konsep tersebut dengan

kehidupan nyata yang mereka hadapi sehari-hari selain mengedepankan aspek

kognitif saja pada akhirnya keterampilan sosial siswa diabaikan. Sistem

pendidikan seperti ini membuat anak berfikir secara parsial dan terkotak-kotak.
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Kegiatan pembelajaran yang monoton, kurang variatif dan berpusat pada guru

menyebabkan siswa pasif. Cara mengajar guru yang satu arah (teacher centered)

menyebabkan penumpukan informasi dan konsep saja. Selain itu, permasalahan

lainnya yang dihadapai dalam proses KBM berlangsung masih dijumpai siswa

belum mencari dan memaparkan hubungan antara masalah yang didiskusikan

dengan masalah atau pengalaman lain yang relevan. Kepekaan siswa terhadap

masalah sosial sangat rendah apalagi dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-

hari.

Permasalahan utama dalam proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 22 Bandar

Lampung adalah rendahnya keterampilan sosial siswa dalam mengikuti

pembelajaran tersebut, diduga disebabkan oleh minimnya kemampuan guru untuk

merancang dan mengelola pembelajaran dengan baik. Pembelajaran pun lebih

didominasi oleh guru, terlebih lagi jika mata pelajaran ini disampaikan dengan

cara-cara konvensional. Penggunaan model pembelajaran yang monoton oleh guru

dan kurang variatif akan semakin panjang anggapan miring terhadap persepsi dan

motivasi belajar serta perubahan sikap siswa. Kejenuhan siswaakan lebih cepat

muncul dalam kondisi seperti ini.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya

waktu, diperlukan suatu rancangan pembelajaran inovatif yang disebut

perencanaan dan desain pembelajaran yang bisa membangkitkan gairah belajar

siswa untuk mengikuti pembelajaran IPS serta diharapkan akan lebih

memudahkan proses belajar mengajaryang pada akhirnya dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS. Upaya yang dapat dilakukan
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oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pemilihan bahan ajar

dan dipadukan dengan penerapan model pembelajaran yang tepat maka akan

terlaksana kegiatan belajar mengajar yang baik, dapat menjadikan pembelajaran

yang kreatif dan inovatif diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Melalui penggunaan bahan ajar dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif

diharapkan dapat terjadinya proses transfer pengetahuan yang lebih baik yang

dilaksanakan seefisien mungkin serta siswa tidak hanya paham secara materi

tetapi juga mampu mempraktikannya secara langsung dikehidupan nyata dalam

masyarakat sehingga siswa dapat menemukan hal-hal baru dalam ilmu

pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Materi gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya

terhadap kehidupan, merupakan materi yang diajarkan di kelas VII SMP. Materi

pada bab ini terdiri dari banyak proses yang terjadi tentang alam, seperti jenis-

jenis lapisan atmosfer dan hidrosfer, unsur-unsur cuaca, jenis-jenis angin,

pembagian iklim, perubahan iklim, perairan darat dan perairan laut serta

dampaknya bagi kehidupan sehingga menyulitkan siswa dalam belajar. Materi

tersebut membutuhkan taraf berpikir secara mendalam karena konsep tersebut

berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi di alam (lingkungan

kita)sehingga siswa dapat menuangkan pemikirannya untuk menyelesaikan

masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari.
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Berdasarkan hasil wawancara guru dan siswa IPS di SMP N 22 Bandar Lampung

bahwa Need Assesment dan jawaban responden digunakan untuk mengidentifikasi

kebutuhan belajar siswayang terurai dalam beberapa pertanyaan.Hasil wawancara

mengenai kemampuan penguasaan konsep siswa saat ini rata-rata siswa kurang

mampu, hal ini di buktikan dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS

memiliki rata-rata hasil belajar kurang dari 70%, kemudian pencapaian

kemampuan siswa pada mata pejaran IPS dibawah kurang dari 65%.

Permasalahan ini terkait dengan kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti

pembelajaran IPS disebabkan materi yang sulit dipahami karena mata pelajaran

IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah dan geografi sehingga menyebabkan

siswa hanya paham tentang konsep pembelajaran tersebut saja dibandingkan nilai

karakter yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat

menyadari peranan pentingnya belajar IPS.

Berdasarkan prakteknya saat pembelajaran berlangsung kebiasaan, belajar siswa

cenderung terbimbing, siswa tidak aktif bertanya atau mengemukakan pendapat.

Hal ini menjadikan nilai karakter yang dipelajari dalam mata pelajaran IPS tidak

tertanam dengan baik, mata pelajaran IPS memiliki tujuan mempersiapkan warga

negara agar memiliki pengetahuan, keterampilan berkomunikasi dan bekerja

sama, sikap menghormati, peduli dan bertanggung jawab  sehinggga dapat

bertumbuh/berkembang kepribadian yang baik bagi dirinya sendiri dan menjadi

warga negara yang baik (Good Citizen).
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Berdasarkan uraian di atas, hanya beberapa siswa saja yang memiliki nilai

karakter yang baik dalam hal memiliki rasa hormat menghormati, menghargai,

sopan santun baik kepada orang yang lebih tua dalam hal ini guru, yaitu dengan

memperhatikan penjelasan guru saat proses pembelajaran berlangsung, saat

mengerjakan tugas kelompok hanya 17% siswa secara bersama-sama berdiskusi

menyelesaikan tugas dengan anggota kelompoknya, sedangkan sikap interaksi

antar siswa hanya 25% siswa yang bertukar pikiran dan pendapat dengan baik,

untuk sikap kepedulian yang dimiliki siswa hanya 35% siswa yang memiliki

kepedulian untuk membantu teman yang kesulitan apabila teman kurang

memahami materi, sedangkan rasa tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan

tugas kelompok diperoleh 32% siswa yang memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan bahan ajar yang sering digunakan

adalah LKS terbitan perusahaan komersial, perlu adanya desain bahan ajar yang

dikaitkan dengan permasalahan di lingkungan hidup dilengkapi dengan contoh-

contoh ilustrasi yang jelas dan menarik. Mengingat pentingnya bahan ajar dalam

proses belajar mengajar, maka perlu disusun bahan ajar yang sesuai dengan

kebutuhan guru dan siswa. Secara umum masalah yang dihadapi guru dalam

menyusun bahan ajar adalah ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum,

karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar.

Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya

bahan belajar yang akan dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada

kurikukulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah

ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan
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ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga

profesional. Guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan

ajar sendiri seperti penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan

penyajian, dan memilih sumber bahan ajar tersebut yang dikaitkan dengan

permasalahan di lingkungan hidup dilengkapi dengan contoh-contoh ilustrasi yang

jelas dan menarik.

Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang dikembangkan

orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Ada sejumlah alasan

ketidakcocokan, misalnya, lingkungan sosial, geografis, budaya, dan

sebagainya.Maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan

dengan karakteristik sasaran. Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis,

karakteristik sasaran juga mencakup kemampuan awal yang telah dikuasai, minat,

tahapan perkembangan siswa dalam aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik,

Maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan

karakteristik siswa sebagai sasaran.

Selanjutnya, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan

masalah ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi pembelajaran

yang seringkali siswa sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit untuk

menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja terjadi karena materi tersebut

abstrak, rumit, ataupun asing. Untuk mengatasi kesulitan ini maka perlu

dikembangkan bahan ajar yang tepat.
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Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat abstrak, maka bahan

ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu yang abstrak

tersebut, misalnya dengan penggunaan gambar, foto, bagan, tabel, dan sebagainya.

Demikian pula materi yang rumit, harus dapat dijelaskan dengan cara yang

sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir siswa, sehingga menjadi lebih mudah

dipahami.

Berdasarkan hasil observasi pada tahap ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk

mengembangkan produk berupa bahan ajar IPS berbentuk modul, Tujuan yang

diharapkan dari pengembangan bahan ajar IPS adalah meningkatkan

keterampilan sosial siswa, kesadaran serta komitmen siswa terhadap

perkembangan masyarakat, karena pada setiap permasalahan yang ada dalam

pengembangan bahan ajar IPS di kaitkan dengan nilai keterampilan sosial yang

diharapkan dapat tercapai.

Akhir dari pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar IPS yang

dikembangkan diharapkan siswa memiliki kesadaran sebagai mahluk sosial untuk

berkembang menjadi lebih baik, dalam hal menjaga lingkungan, peduli terhadap

lingkungan dan mampu menerapkan pembelajaran yang mereka peroleh di

sekolah dapat diterapkan di kehidupan sebenarnya, sehingga semua pencapaian

dalam pembelajaran ini selain memperoleh nilai kognitif dan afektif yang baik

tetapi juga nilai psikomotorik yang baik pula hingga dapat meningkatkan tujuan

pembelajaran dengan maksimal.
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Pengembangan bahan ajar IPS disusun secara sistematis dan menarik perhatian

siswa yang mencakup materi, metode, perangkat latihan dan instrumen evaluasi

yang dapat digunakan sebagai perangkat belajar secara mandiri ataupun

berkelompok. Agar siswa tertarik untuk mempelajarinya maka materi modul

dikaitkan dengan permasalahan di lingkungan hidup dilengkapi dengan contoh-

contoh ilustrasi yang jelas dan menarik. Pengembangan bahan ajar yang dilakukan

dalam penelitian ini melalui bahan ajar IPSialah melakukan modifikasi serta

pengembangan materi yang sudah ada dari berbagai sumber belajar untuk

dijadikan bahan ajar. Sumber belajar direncakan akan banyak diperoleh dari buku

IPS yang sesuai dengan konsep pengembangan bahan ajar IPS.

Bertolak dari hal di atas, guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang

efektif dan efisien.Untuk dapat melakukan pengembangan bahan ajar, diperlukan

pemahaman akan pentingnya bahan ajar dalam proses pembelajaran. Dalam

proses pembelajaran, bahan ajar berkedudukan sebagai modal awal yang akan

digunakan atau diproses untuk mencapai hasil. Hasil tersebut berupa pemahaman

dan kemampuan siswa.

Pemilihan bahan ajar yang dipadukan dengan model pembelajaran harus

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, bervariasi, inovatif dan dapat

menumbuhkan peran aktif siswa agar proses pembelajaran yang berlangsung lebih

menarik dan hidup. Siswa juga lebih semangat dan antusias untuk mengikuti

pelajaran, dan hal tersebut juga dapat memancing siswa untuk mengembangkan

dirinya dalam memecahkan masalah yang dikaitkan dengan kehidupan nyata.Pada

akhirnya, diharapkan bahan ajar IPS dapat memberikan hasil yang maksimal
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dalam mempelajari IPS khususnya pada pembelajaran gejala-gejala yang terjadi di

atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupansiswa kelas

VII.Berdasarkan permasalahan di atas maka pada penelitian ini akan

mengembangkan bahan ajar berupa modul IPS. Pengembangan bahan ajar IPS ini

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa dan dapat menjadi

salah satu sumber belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul

“Pengembangan Bahan Ajar IPS untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa

Kelas VII SMP Negeri 22 Bandar Lampung.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya keterampilan sosial Siswa kelas VII dalam mata IPS

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa.

2. Kegiatan pembelajaran yang monoton, kurang variatif dan berpusat pada guru

menyebabkan siswa pasif.

3. Guru belum menggunakan bahan ajar yang melibatkan siswa untuk lebih aktif

dalam belajaryang mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa.

4. Mengembangkan bahan ajar IPS sebagai pendukung pembelajaran IPS

5. Masih rendahnya keterampilan sosial siswa ditandai dengan fakta kurang

maksimalnya  keterampilan sosial siswa
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1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelituan ini

difokuskan pada  pengembangan bahan ajar dan keterampilan sosial siswa

terhadap mata pelajaran IPS di kelas VII.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS untuk meningkatkan keterampilan

sosial siswa pada mata pelajaran IPS siswa ?

2. Apakah penggunaan pengembangan bahan ajar IPS efektif untuk meningkatkan

keterampilan sosial pada mata pelajaran IPS siswa kelas VII SMP Negeri 22

Bandar Lampung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian maka dapat dirumuskan bahwa  tujuan  penelitian ini

dilakukan dalam penyusunan bahan ajar IPS pada pelajaran IPS sebagai berikut.

1. Mengembangkan bahan ajar IPS sebagai bahan ajar untuk meningkatkan

keterampilan sosial siswa.

2. Mengetahui efektifitas bahan ajar IPS untuk meningkatkan keterampilan sosial

pada mata pelajaran IPS siswa kelas VII SMP Negeri 22 Bandar Lampung.
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1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Praktis

a. Menghasilkan bahan ajar IPS untuk mata pelajaran IPS di SMP

b. Menjadi alat bantu alternatif dalam pembelajaran IPS

c. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan bahan ajar guna

meminimalisir kejenuhan dalam pembelajaran konvensional di kelas yang

mengakibatkan rendahnya keterampilan sosial siswa.

1.6.2. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teori keterampilan sosial yang berkaitan dengan bahan ajar yaitu teori

menurut Andayani (2015:18) keterampilan sosial adalah keterampilan untuk

berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Kemampuan

tersebut dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi secara jelas, lugas,

meyakinkan, dan mampu membangkitkan inspirasi, sehingga mampu mengatasi

silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Untuk selanjutnya persamaan

pandangan, empati, toleransi, saling menolong dan membantu secara positif,

solidaritas, menghasilkan pergaulan (interaksi), secara harmonis untuk kemajuan

bersama sebagai bentuk partisipasi dalam kelompok. Secara teoritis teori Andayani

memperkuat teori penelitian pengembangan bahan ajar IPS yang peneliti lakukan,

bahwa pengembangan bahan ajar IPS erat kaitannya untuk meningkatkan

keterampilan sosial, karena Bahan ajar IPS menekankan kerjasama, persaingan dan

jiwa sportivitas pada siswa. Bahan ajar IPS juga menuntut siswa untuk berani

menjelaskan di muka kelas tentang pengetahuan apa yang sudah diperoleh.
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1.7. Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1.7.1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah desain modul bahan ajar IPS yang diaplikasikan

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses atau kegiatan

pembelajaran IPS dengan menggunakan modul bahan ajar IPS.

1.7.2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 22

Bandar Lampung.

1.7.3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang

berlokasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.109 Bandar Lampung.

1.7.4. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup kajian ilmu IPSyaitu kajian tentang ilmu sosial yang dikemas

secara sosial, psikologis untuk tujuan pendidikan, bidang kajian penelitian ini,

berkonsentrasi pada penelitian tingkat SMP. IPS pada hakekatnya berfungsi untuk

membantu perkembangan siswa memiliki konsep diri yang baik, membantu

pengenalan dan apresiasi tentang masyarakat global dan komposisi budaya,

sosialisasi proses sosial, ekonomi, politik, membantu siswa untuk mengetahui

waktu lampau dan sekarang sebagai dasar untuk mengambil keputusan,

mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan keterampilan

menilai, membantu perkembangan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam
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kehidupan masyarakat. IPS sebagai program pendidikan persekolahan yang

dikembangkan atas dasar relevansinya dengan minat, kebutuhan, praksis

kehidupan keseharian siswa atau program pendidikan yang diorganisasi secara

terpadu.  IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain, yakni

kajian yang bersifat terpadu.

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah cakupan materinya semakin

meluas seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang

memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial

seperti sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan

psikologi.

Penelitian ini termasuk dalam lingkup konsep-konsep pendidikan ilmu

pengetahuan sosial.Ada lima tradisi Social Studies dalam pendidikan IPS, yakni

(1) IPS sebagai tranmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship

transmission), (2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences),

(3) IPS sebagai pendidikan reflektif (social studies as reflektive inquiry), (4) IPS

sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism), dan (5) IPS

sebagai pengambil keputusan rasional dan aksional (social studies as personal

development of the individual).

Penelitian pengembangan ini termasuk pada konsep IPS sebagai refleksi inkuiri,

alasannya karena pada penelitian ini membahas mengenai keterampilan sosial

siswa dengan menggunakan bahan ajar IPS. Keterampilan sosial yang semula

rendah menjadi meningkat. Perubahan keterampilan sosial inilah yang dapat

dikatakan sebagai refleksi inkuiri.  Pada penelitian ini mengarahkan siswa agar
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menjadi warga negara yang efektif, tidak hanya menghafalkan isi materi pelajaran

tetapi dapat mengambil keputusan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dalam

kaitannya dengan pendidikan reflektif tujuannya Pendidikan IPS harus membekali

siswa tentang pengetahuan, keterampilan sosial, sikap dan nilai, sehingga dapat

membentuk jati diri siswa yang mampu hidup di tengah masyarakat dengan

damai, dapat menjadi contoh tauladan serta dapat memberi kelebihannya pada

orang lain.

Tradisi Social Studies refleksi inkuiri dalam pendidikan IPS memiliki pola

pembelajaran yang menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pada

siswa. Penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya menekankan siswa

dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, melainkan terletak pada

upaya agar mereka mampu menjadikan apa yang sedang dipelajarinya sebagai

bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni kehidupan masyarakat

lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat,

oleh karena itu, pengembangan modul bahan ajar IPS di rancangan dengan

harapan pembelajaran yang diterima siswa di sekolah dapat diarahkan dan

difokuskan sesuai dengan kondisi dan perkembangan potensi siswa agar

pembelajaran yang dilakukan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi siswa

secara individu ataupun saat siswa bersosialisasi.

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi

siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, saat ini,

banyak masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, masalah-masalah

umum yang masih terjadi dalam masyarakat misalnya, dalam lingkup sekolah
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masih dijumpai tawuran pelajar, menyontek dan penganiayaan guru kepada murid,

dalam lingkup keluarga masih terdapat kekerasan dalam rumah tangga, masalah

kemiskinan, kesenjangan sosial juga masih ada. Masalah sosial seperti ini apabila

tidak segera diselesaikan akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah

satu pengaruh yang dapat timbul adalah kurangnya rasa kepedulian terhadap

masalah-masalah ini. Masyarakat tidak peduli lagi dengan masalah-masalah ini

dan akhirnya mengganggap masalah-masalah ini hal biasa, sehingga sampai

kapanpun masalah-masalah ini tidak akan pernah terselesaikan.

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial lainnya ialah untuk mengembangkan

potensi siswa agar memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala

ketimpangan yang terjadi, sikap mental positif akan menghadirkan sisi kebaikan

terhadap hal apapun sehingga ia mampu menepis rasa negatif, kekalahan, dan

keputusasaan. Sisi lain sikap mental positif akan menjadikan siswa tidak takut

atau pesimis dalam menjalani usaha meraih tujuannya, namun menjadi lebih siap

dengan segala kemungkinan yang harus dilakukan atau dijalani demi meraih

tujuan dalam kehidupannya. Siswa yang memiliki sikap mental positif akan

berfikir bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah baik..

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial yang terakhir ialah untuk mengembangkan

potensi siswa agar terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Orang yang

bijak akan menghadapi masalah penuh keyakinan, siswa yang terampil mengatasi

masalah memiliki keyakinan bahwa masalah yang ada merupakan pembelajaran

agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembelajaran IPS refleksi
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inkuiri merupakan proses berpikir yang mendalam dan merefleksikaan

pengalaman, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai proses merenung, oleh

karena itu, proses refleksi inkuiri atau berpikir dan merenung tidak hanya berpikir

untuk memeriksa atau meneliti sesuatu persoalan, tetapi berhubungan pula dengan

sikap yang tercermin dalam pribadi siswa sebagai warganegara yang baik di

masyarakat.

Pembelajaran IPS sebagai refleksi inkuiri. Inkuiri dalam Bahasa Indonesia berarti

pertanyaan atau pemeriksaan, sedangkan inkuiri pada konteks IPS tidak hanya

terbatas pada pertanyaan atau pemeriksaan, tetapi meliputi pula proses penelitan,

keingintahuan, analisis sampai dengan penarikan simpulan tentang hal-hal yang

diperiksa atau diteliti. Wawasan inkuiri diarahkan kepada kemampuan siswa

dalam berpikir kritis dan menjadi orang yang secara bebas dapat memecahkan

sendiri masalah yang dihadapinya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, yang

dimaksudkan dengan refleksi inkuiri adalah proses berpikir yang mendalam dan

merefleksikan pengalaman, atau dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai

proses merenung. Oleh karena itu, proses refleksi inkuiri atau berpikir dan

merenung berhubungan pula dengan sikap penilaian pengungkapan pengalaman.

Pembelajaran IPS sebagai inkuiri reflektif berlangsung ketika siswa dilibatkan ke

dalam suasana kehidupan yang nyata, yang penuh dengan persoalan yang harus

diteliti dan dipikirkan secara kritis. Pengajaran IPS sebagai refleksi inkuiri atau

sebagai proses penelaahan dan pemikiran yang mendalam, merupakan teknik atau

strategi pembelajaran yang bermanfaat dalam membina siswa menjadi kritis,

kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. IPS sebagai
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Penddikan Reflektif (Social Studies as Reflective Inquiry) bukan sekedar

mengajarkan disiplin ilmu pengetahuan dan pemindahan nilai secara akumulatif,

tetapi kurikulum sekolah harus berpegang kepada kebutuhan dan minat murid

sekolah, tidak perlu berusaha untuk memindahkan segudang pengetahuan yang

tidak perlu dan tidak relevan, mereka harus menjadi penolong murid untuk hidup

lebih efektif dalam kemelut zamannya.

Pendidikan tidak hanya mempersiapkan kehidupan dewasa, pengalaman-

pengalaman edukatif sekarang ini sangatlah penting. Cara terbaik untuk melatih

dan mempersiapkan sikap kewarganegaraan untuk masa mendatang adalah

dengan membekali kesempatan-kesempatan untuk mempraktikkan Citizenship

pada saat ini. IPS sebagai Pengembangan Pribadi Seseorang (Social Studies

Personal Development of The Individual) melalui pendidikan IPS tidak langsung

tampak hasilnya, tetapi setidaknya melalui pendidikan IPS akan membekali

kemampuan seseorang dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan

sosial dalam kehidupan (Social Life Skills). Pendidikan IPS disini harus

membekali siswa tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, sehingga

semua itu dapat membentuk citra diri siswa menjadi manusia yang memiliki jati

diri yang mampu hidup di tengah masyarakat dengan damai, dan dapat

menjadikan contoh teladan serta memberikan kelebihannya pada orang lain.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, REFERENSI
HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN,
KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengembangan Bidang Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002

pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2002 tersebut, pengembangan pada

bidang pendidikan merupakan suatu cara atau upaya untuk menemukan suatu

yang baru (inovatif) di bidang pendidikan, baik pada media, model ataupun hal

lainnya dalam pembelajaran. Karena dunia pendidikan adalah program yang

dinamis yang selalu membutuhkan inovasi-inovasi untuk perbaikan pembelajaran

atau praktik pendidikan lainnya.

Dalam dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan hadir belakangan dan

merupakan jenis penelitian yang relatif baru. Penelitian dan pengembangan, atau

yang lebih dikenal dengan istilah Research and Development (R&D) merupakan

strategi untuk mengembangkan sebuah produk pada bidang pendidikan. Merujuk
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pada pendapat Borg & Gall (2003: 569) penelitian dan pengembangan bidang

pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan

mengesahkan produk baru bidang pendidikan, yang disusun secara sistematis

kemudian mengevaluasi produk sampai didapatkan kriteria yang lebih efektif,

berkualitas atau dapat disebut berstandar baik.

Berdasarkan pendapat Borg dan Gall tersebut dikatakan bahwa penelitian dan

pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan efektivitas produk yang

digunakan sekolah dalam proses pembelajaran, dengan harapan dapat menghasilkan

media, sistem, pola, model, kurikulum, buku ajar, model alat evaluasi ataupun

perangkat pembelajaran lain yang lebih baik.

Hal ini diperkuat juga oleh Zuriyah (2006: 30) bahwa penelitian pengembangan
merupakan pendekatan penelitian yang dihubungkan pada kerja rancangan dan
pengembangan.Penelitian pengembangan berorientasi pada produk.Penelitian
pengembangan merupakan satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk
mengembangkan pengetahuan, teori pendidikan yang sudah ada, atau
menghasilkan suatu produk di bidang pendidikan. Adapun produk-produk yang
dihasilkan dalam penelitian pengembangan antara lain materi-materi pelatihan
guru, materi belajar untuk siswa, media pembelajaran untuk memudahkan
belajar, sistem pembelajaran dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa dengan pengembangan bahan ajar pembelajaran dalam

pendidikan diharapkan agar bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang inovatif

sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang ada.

Dalam dunia pendidikan akan selalu diperlukan langkah-langkah perbaikan dan

pembaharuan, karena kita sadari bidang pendidikan adalah program yang bersifat

dinamis karenanya bidang pendidikan senantiasa berubah mengikuti perkembangan

zaman, oleh karenanya pengembangan media, model ataupun hal lain dalam

pembelajaran diperlukan untuk mengikuti arah perubahan dengan fungsi sebagai

perbaikan pembelajaran atau praktik pendidikan lainnya.
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Pengembangan berbeda dengan penelitian pendidikan, karena tujuan dari

pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji

lapangan kemudian direvisi seterusnya. Perlu dipahami bahwa pengembangan

bukanlah sebuah strategi penelitian pengganti penelitian dasar dan terapan. Ketiga

strategi tersebut yaitu, penelitian dasar, terapan, dan pengembangan diperlukan

untuk mengupayakan perbaikan dalam bidang pendidikan.

Secara garis besar penelitian dan pengembangan, diawali dengan penelitian-

penelitian dalam skala kecil yang bisa dalam bentuk pengumpulan data terkait

dengan persoalan yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Hasil penelitian awal

dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan sebuah produk, pada proses

pengembangan peneliti tetap melakukan pengataman, terutama pada proses uji

coba produk. Hasil uji coba kemudian dianalis dan direvisi kemudian disajikan

dalam bentuk data hasil penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan merupakan

suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau

memperbaiki, sehingga menciptakan produk yang bermanfaat untuk dapat

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik.  Pengembangan

bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan,

karena pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal

maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing

siswa agar dapat menambah pengetahuan, memiliki keterampilan serta

kemampuan-kemampuan lain.
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2.1.2. Model  Pengembangan Bahan Ajar

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan bahan ajar

IPS adalah model Borg and Gall. Pemilihan model pengembangan ini dipandang tepat

karena beberapa alasan, yaitu (1) memiliki tahapan-tahapan yang sistematis sehingga

dapat dilakukan dengan baik serta menghasilkan produk yang layak, (2) dilakukan

studi pendahuluan sehingga dapat diketahui permasalahan sebenarnya yang terjadi,

(3) produk yang dikembangkan melalui proses uji coba sehingga dapat diketahui

tingkat kelayakan produk, baik tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya,

dan (4) kegiatan revisi membuat produk yang dihasilkan semakin sempurna.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tahapan dari model Borg & Gall yang disusun

dengan modifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tanpa mengurangi

substansi prosedur pengembangan produk. Penyesuaian dilakukan untuk mendukung

proses pengembangan agar lebih sesuai dengan fokus penelitian. Hasil pengembangan

ini difokuskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran. Alasan

peneliti melakukan modifikasi langkah pengembangan Borg & Gall dikarenakan pada

penelitian ini peneliti tidak memiliki waktu dan biaya yang cukup untuk melakukan

uji coba skala luas dan desiminasi produk.

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan berdasarkan menurut Borg and
Gall (2003: 570) yaitu dengan langkah pertama mengumpulkan berbagai
informasi permasalahan pembelajaran dilapangan selanjutnya langkah kedua
dan ketiga merencanakan kemudian mengembangkan desain produk sesuai
kebutuhan pada langkah keempat melakukan uji coba pendahuluan pada
langkah kelima merevisi produk utama dari berbagai pendapat ahli dijadikan
masukan untuk perbaikan desain produk utama setelah itu pada langkah
keenam melakukan uji coba utama dilanjutkan pada langkah ketujuh desain
diperbaiki langkah kedelapan kembali menguji secara terbatas dan sebagai
eksperimen pengujian dapat digunakan pada satu kelas terlebih dahulu
selanjutnya pada langkah kesembilan melakuakn revisi terhadap produk akhir
dan langkah terakhir kesepuluh adalah desiminasi dan implementasi.
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Berkaitan dengan hal tersebut maka penggunaan tahapan dalam model

pengembangan ini sampai pada operational product revision. Langkah-langkah

penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini, yaitu

(1) penelitian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembanagn

produk, (4) uji coba lapangan tahap awal, (5) revisi hasil uji coba, (6) uji coba

lapangan utama, dan (7) produk akhir. Rancangan model pengembangan yang

akan digunakan dalam penelitian ini secara lebih jelas ditunjukkan pada gambar

2.1 berikut.

Gambar 2.1. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan (Joyce ,1972:13)

Penelitian dan Pengumpulan Informasi
Studi pendahuluan dengan melakukan observasi dan wawancara, studi pustaka dan analisis

permasalahan serta analisis kebutuhan

Perencanaan
Menganalisis kurikulum, identifikasi karakteristik siswa, merumuskan tujuan pembelajaran,

membuat instrumen kelayakan produk

Pengembangan Produk
Penyusunan draft awal berupa langkah-langkah model pembelajaran yang dikembangkan dan

panduan penggunaan model (draft I) kemudian dilakukan validasi oleh validator hali yang
kemudian dilakukan revisi I dengan menghasilkan draft II untuk uji coba lapangan tahap awal

Uji Coba Lapangan Tahap Awal
Uji coba terhadap 12 siswa di kelasVII E SMP N 22 Bandar Lampung Pengumpulan data melalui

angket dan observasi

Revisi Hasil Uji Coba
Revisi II berdasarkan data dan masukan dari tahap uji coba lapangan awal

Uji Coba Lapangan Utama
Uji coba ini dilakukan terhadap 30 siswa kelas VII  SMP N 22 Bandar Lampung. Pengumpulan data

berupa skor melalui observasi

Produk Akhir
Produk berupa model pembelajaran dan panduan penggunaan model yang telah disempurnakan.
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Adapun penjelasan lebih rinci tentang prosedur pengembangan yang akan dilalui

dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, penelitian dan

pengumpulan informasi. Langkah awal dalam penelitian ini adalam melakukan

studi pendahulkuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, meliputi (a) studi

lapangan dengan melaksanakan observasi dan wawancara, (b) studi literatur, (c)

analisis permasalahan, dan (d) analisis kebutuhan. Kedua, perencanaan. Kegiatan

yang dilakukan dalam perencanaan, meliputi tahapan-tahapan (a) analisis

kurikulum, (b) identifikasi karakteristik siswa, (c) merumuskan tujuan penelitian,

dan (d) mengembangkan instrumen pembelajaran. Ketiga, pengembangan produk.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengembangan produk dengan melakukan

penyusunan rancangan prototype sintaks model pembelajaran yang telah

dikembangkan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat perangkat pembelajaran

berupa RPP dan penilaian autentik serta melakukan validasi ke validator ahli

pembelajaran. Keempat, uji coba produk lapangan tahap awal, bahan ajar yang

telah dikembangkan dan direvisi berdasarkan hasil validasi oleh validator hali

diujicobakan dengan skala kecil. Kelima, revisi hasil uji coba. Revisi hasil uji

coba yaitu dilakukan revisi berdasarkan pengamatan dari uji coba lapangan tahap

awal. Uji coba selanjutnya adalah uji coba lapangan utama. Keenam, uji coba

lapangan utama. Uji coba ini dilakukan kepada satu kelas VII di SMP Negeri 22

Bandar Lampung yang terdiri dari 30 siswa. Setelah dilakukan uji coba skala

terbatas, maka dilakukan revisi tahap II untuk perbaikan. Ketujuh, produk akhir.

Setelah dilakukan revisi, maka diperoleh produk akhir berupa bahan ajar IPS yang

dikembangkan oleh peneliti dan siap digunakan untuk pembelajaran kelas VII

SMP.
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Uji coba produk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan,

kepraktisan, serta keefektifan produk yang telah dikembangkan. Pada pelaksanaan

uji coba produk terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan, yaitu (1) desain uji coba,

uji coba dalam penelitian ini meliputi uji kelayakan produk yang dikembangkan

dengan melalui uji coba lapangan tahap awal dan uji coba lapangan utama,

(2) subjek uji coba, Subjek uji coba dalam pengembangan model ini, yaitu ahli

bahan ajar, ahli materi dan ahli bahasa, siswa Kelas VII SMP N 22 Bandar

Lampung, (3) jenis data yang dikumpulkan berdasarkan hasil uji coba produk

terdiri atas dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif, (4) instrumen pengumpulan

data, instrument yang digunakan yaitu angket validasi oleh para ahli, angket

respon, lembar observasi, dan (5) teknik analisis data, pada penelitian dan

pengambangan ini, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data

kualitatif digunakan untuk mengolah data dari ahli dan pengguna, sedangkan

analisis data kuantitatif dilakukan pada skor angket.

2.1.3. Bahan Ajar

Bahan ajar/modul/sumber belajar merupakan menu utama yang akan disajikan

dalam pembelajaran yang terintegrasi didalamnya nilai-nilai Pendidikan Budaya

Karakter Bangsa yang hendak diterapkan baik kepada guru sebagai Pendidik

maupun peserta didik sebagai objek dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Menurut Lana (2011: 283) bahan ajar yang terintegrasi untuk sedini mungkin

membantu peserta didik memahami ilmu pengetahuan secara interdisipliner, yang

berpangkal dari tema-tema yang melekat dalam kehidupan peserta didik dan

lingkungannya.
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Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang

terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau peserta didik atau dalam

lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa

sekarang maupun di masa lampau.Dengan demikian peserta didik yang

mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan

tentang masa lampau umat manusia.

2.1.3.1. Pengertian Bahan Ajar

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah ketersediaan

bahan ajar.Bahan ajar merupakan salah satu bentuk alat bantu yang digunakan

untuk meningkatkan dan memudahkan kinerja. Tuntutan terhadap kemajuan

teknologi mengharuskan adanya pengembangan.Inovasi terhadap suatu bahan ajar

selalu dilakukan guna mendapatkan kualitas pengetahuan yang lebih

baik.Perolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan-perubahan sikap dan

prilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman

yang pernah dialami sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Bruner dalam Nasution (2004: 17) ada tiga tingkatan utama

modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial

berupa gambar (iconic) serta pengalaman abstrak (symbolic). Ketiga tingkat

pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya memperoleh pengalaman

pengetahuan, keterampilan atau sikap yang baru pada siswa.
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Menurut Belawati (2003: 3) bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran

yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses

pembelajaran. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Majid

(2007: 174) bahan ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar.

Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang tidak

tertulis.Bahan ajar atau materi kurikulum (curriculum material) adalah isi atau

muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan

kurikulum.Melalui bahan ajar ini siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran.

Dengan perkataan lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh

bahan ajar.

Menurut Arifin dan Andi (2009: 68)bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari

mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan

kurikulum yang digunakan. Hakikat bahan ajar ini menjelaskan bahwa bahan atau

materi pelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus

dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dan dalam rangka

penyampaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan

tertentu. Bahan ajar merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran,

bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran.

Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 42) bahan ajar atau materi pelajaran

(instructional materiali) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi
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yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pelajaran terdiri dari

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai

yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah

ditentukan. Bahan atau materi kurikulum dapat bersumber dari berbagai disiplin

ilmu baik yang berumpun ilmu-ilmu sosial (social science) maupun ilmu-ilmu

alam (natural scince). Selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah bagaimana

cakupan dan keluasan serta kedalaman materi atau isi dalam setiap bidang studi.

Menurut Prastowo (2012: 158) Bahan ajar dapat diartikan kumpulan materi

pelajaran yang disusun secara lengkap, bersifatsistematis, unik dan spesifik

berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam

proses pembelajaran.Berdasarkan pendapat Prastowo bahan ajar bersifat

sistematis artinya disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Selain

itu bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya

digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu, dan

spesifik artinya isi bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai

kompetensi tertentu dari sasaran tertentu. Hal ini dapat menjelaskan bahwa suatu

bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena akan

digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran

Bahan ajar sangat penting artinya bagi guru dan siswa dalam kegiatan

pembelajaran. Guru akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas

pembelajarannya jika tanpa disertai bahan ajar yang lengkap. Begitu pula bagi

siswa, tanpa adanya bahan ajar siswa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya.

Hal tersebut diperparah lagi jika guru dalam menjelaskan materi pembelajarannya
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cepat dan kurang jelas. Oleh karena itu bahan ajar merupakan hal yang sangat

penting untuk dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Bahan ajar pada dasarnya memiliki beberapa peran baik bagi guru, siswa, dan

pada kegiatan pembelajaran.Berdasarkan hal tersebut,bahan ajar sangat terkait

dengan kemampuan guru dalam membuat keputusan yang terkait dengan

perencanaan (planning), aktivitas-aktivitas pembelajaran dan pengimplementasian

(implementing) dan penilaian (assessing).

Berdasarkan kajian di atas, istilah bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini

adalah suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang

digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran IPS di SMP untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

2.1.3.2. Batasan Tentang Sumber Bahan Ajar

Menurut Nasution (2004: 87) guru dengan cara belajar berdasarkan kebebasan

bukanlah guru yang menyampaikan pelajaran, akan tetapi yang menyediakan

sebanyak mungkin sumber-sumber yang dapat digunakan oleh murid-murid untuk

memecahkan masalah yang sedang dipelajarinya. Dalam mencari sumber bahan

ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya.Misalnya, siswa ditugasi untuk

mencari Koran, majalah, hasil penelitian dan sebagainya.

Menurut Widodo dan Jamadi (2008:63) berbagai sumber dapat digunakan untuk
mendapatkan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar. Sumber-sumber tersebut dapat disebutkan sebagai berikut.
1. Buku Teks

Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk
digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai
sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus satu jenis,
apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Guru harus
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menggunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat memperoleh banyak
wawasan yang luas. Untuk menghindari terjadinya pembajakan atau
plagiarisme atas karya orang lain, guru atau penyusun bahan ajar harus
menyajikan materi yang sebagian besar dan gagasannya.

2. Laporan Hasil Penelitian
Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh
para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang
aktual dan mutakhir.

3. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah)
Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat
bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut
berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya
masing-masing yang telah dikaji kebenarannya.

4. Pakar Bidang Studi
Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar.
Pakar tersebut dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau
bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan sebagainya.

5. Profesional
Kalangan professional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu.

6. Buku Kurikulum
Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Karena
berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan
materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam
kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus
menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci.

7. Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan
Penerbitan berkala seperti Koran banyak berisikan informasi yang berkenaan
dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Penyajian dalam Koran-koran atau
mingguan menggunakan bahasa popular yang mudah di pahami. Karena itu
baik sekali apabila penerbitan tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar.

8. Internet
Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita
dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran
harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet.
Bahan tersebut dapat dicetak atau dicopy.

9. Lingkungan
Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan
seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan ekonomi dapat digunakan
sebagai sumber bahan ajar. Untuk mempelajari abrasi atau penggerusan
pantai, jenis pasir, gelombang pasang misalnya kita dapat menggunakan
lingkungan alam berupa pantai sebaga sumber bahan ajar.

Berdasarkan sumber bahan ajar yang dikemukakan Widodo dan Jamadidijelaskan

bahwa sumber bahan ajar merupakan tempat di mana materi untuk bahan ajar

dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk
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mencarinya misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil

penelitian, mengamati lingkungan sekitar dan sebagainya.Dengan demikian,

materi dalam bahan ajar menyesuaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa

dan kebutuhan siswa sesuai kurikulum, yaitu menuntut adanya partisipasi dan

aktivasi siswa lebih banyak dalam pembelajaran.

Pembuatan bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan sumber
materi yang diperoleh, sebagai berikut.
a. Semua materi yang diperoleh dari berbagai sumber belajar langsung dijadikan

bahan ajar.
b. Melakukan modifikasi materi yang sudah ada dari berbagai sumber belajar

untuk dijadikan bahan ajar.
c. Membuat sendiri bahan ajar tanpa melihat sumber belajar yang sudah ada

(Nasution, 2004: 90).

Batasan sumber untuk pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan dalam

penelitian iniialah melakukan modifikasi materi yang sudah ada dari berbagai

sumber belajar untuk dijadikan bahan ajar. Sumber belajar direncanakan akan

banyak diperoleh dari realita kehidupan sehari-hari yang bersumber dari artikel

ataupun lingkungan sekitar berdasarkan permasalahan yang disesuaikan dengan

materi pelajaran, selain itu juga sumber bahan ajar adalah hasil pengembangan

materi dari buku teks yang memang sudah tersedia di sekolah.

Mengembangkan bahan ajar perlu dimiliki guru, mengingat dengan bahan ajar

akan lebih mengefektifkan dan mengefiensiensikan proses pembelajaran.

Disamping itu juga dengan bahan ajar pembelajaran dapat secara individual,

kelompok maupun klasikal. Buku-buku pelajaran atau buku teks yang ada perlu

dipelajari untuk dipilih dan digunakan sebagai sumber yang relevan dengan materi

yang telah dipilih untuk diajarkan. Dalam menyusun rencana pembelajaran, buku-
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buku atau terbitan tersebut hanya merupakan bahan rujukan. Artinya tidaklah

tepat jika hanya menggantungkan pada buku teks sebagai satu-satunya sumber

bahan ajar. Tidak tepat pula tindakan mengganti buku pelajaran pada setiap

pergantian semester atau pergantian tahun.

Mengajar bukanlah menyelesaikan satu buku, tetapi membantu siswa mencapai

kompetensi, karena itu, hendaknya guru menggunakan banyak sumber materi.

Bagi guru, sumber utama untuk mendapatkan mendapatkan materi pelajaran

adalah buku teks dan buku penunjang yang lain, oleh karena itu bahan ajar

merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan sebagai upaya

meningkatkan kualitas pembelajaran.

2.1.3.3. Jenis – jenis Bahan Ajar

Menurut Prastowo (2012: 306) bahwa jenis-jenis bahan ajar sebagai berikut.
1) Bahan cetak (material printed), yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian
informasi. Seperti handout, modul, buku, lembar kerja siswa, brosur,
foto/gambar dan model.

2) Bahan ajar dengar(audio), yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal
radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang
atau sekelompok orang. Seperti kaset, radio, piringan hitam dan compact disk
audio.

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual), yaitu segala sesuatu yang
memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak
secara sekuensial. Seperti video compact disk dan film.

4) Bahan ajar interaktif seperti video compact disk.

Berdasarkan jenis-jenis bahan ajar yang dikemukakan oleh Prastowo jenis bahan

ajar yang akan dilakukan dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis bahan ajar

cetak (material printed) yaitu modul. Materi pembelajaran pada bahan ajar

(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi
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yang telah ditentukan. Menurut Saifuddin (2015: 129) secara terperinci, jenis-jenis

materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur),

sikap atau nilai, diuraikan sebagai berikut.

1) Materi fakta adalah nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambang, nama
tempat, nama orang, dsb. (Ibu kota Negara RI adalah Jakarta Negara RI
merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945).

2) Materi konsep adalah pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian
suatu obyek (Contoh kursi adalah tempat duduk berkaki empat, ada sandaran
dan lengan-lengannya).

3) Materi prinsip adalah dalil, rumus, adagium, postulat, teorema, atau hubungan
antar konsep yang menggambarkan “jika..maka….”, misalnya “Jika logam
dipanasi maka akan memuai”, rumus menghitung luas bujur sangkar adalah
sisi kali sisi.

4) Materi jenis prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah
secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya
langkah-langkah mengoperasikan peralatan mikroskup, cara menyetel
televisi.

5) Materi jenis sikap (afektif) adalah materi yang berkenaan dengan sikap atau
nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, bertanggung
jawab, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dsb.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa jenis materi pembelajaran

perlu diidentifikasi atau ditentukan dengan tepat karena setiap jenis materi

pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi yang berbeda-

beda.

2.1.4. Pengertian Modul Pembelajaran

Sebagai landasan teori tentang modul, Saifuddin (2015: 126) menguraikan
pengertian modul sebagai berikut.

Modul merupakan bahan ajar yang di tulis dengan tujuan agar siswa dapat
belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, guru hanya
sebagai fasilitator. Oleh karena itu modul harus harus berisi tentang
petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran,
informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi dan balikan
terhadap evaluasi. Dengan pemberian modul, siswa dapat belajar mandiri
tanpa harus dibantu oleh guru. Siswa yang memiliki kecepatan belajar yang
rendah dapat berkali-kali mempelajari setiap kegiatan tanpa terbatas oleh
waktu, sedangkan siswa yang kecepatan belajar tinggi akan lebih cepat
mempelajari satu kompetensi dasar. Pada intinya modul sangat mewadahi
kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda.
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Kedudukan modul merupakan komplemen (pelengkap) bahan ajar yang belum

tersedia, oleh karena itu modul harus didesain secara sistematis, sehingga peran

modul dalam pembelajaran sangat penting sebagai penunjang penyampaian pesan

yang efektif. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara

efektif. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh

dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar

yang spesifik.

Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar dan

evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga

peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing Saifuddin (2015:

127). Hal ini sejalan dengan pendapat Sanjaya (2010: 331) sebuah modul terdapat

perumusan suatu unit pengajaran secara jelas, mulai dari tujuan yang harus

dicapai, petunjuk pembelajaran atau rangkaian kegiatan belajar yang harus

dilakukan siswa, materi pembelajaran sampai kepada evaluasi beserta pedoman

menentukan keberhasilan

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran merupakan unit

pembelajaran mikro yang direncanakan dan ditulis secara sistematis dan

operasional yang memuat tujuan, petunjuk pembelajaran, materi, evaluasi dan

orientasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan sistem belajar mandiri ataupun

berkelompok agar tujuan pembelajaran tercapai.
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Secara prinsip tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai

bahanpelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena dalam

setiap kelas berkumpul siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (kecerdasan,

bakat dan kecepatan belajar) maka perlu diadakan pengorganisasian materi,

sehingga semua siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran sesuai

dengan yang telah ditetapkan dalam waktu yang disediakan, misalnya satu

semester.

Selain itu pengorganisasian materi pembelajaran yang dimaksud di atas, juga

perlu memperhatikan cara-cara mengajar yang disesuaikan dengan pribadi

individu. Bentuk pelaksanaan cara mengajar seperti itu adalah dengan membagi-

bagi bahan pembelajaran menjadi unit-unit pembelajaran yang masing-masing

bagian meliputi satu atau beberapa pokok bahasan.

Sebagai salah satu bahan ajar cetak, modul merupakan suatu paket belajar yang

berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran. Menurut Purwanto (2007: 14) modul

ialah bahanbelajar yang dirancangsecara sistematis berdasarkan kurikulum

tertentu dandikemas dalam bentuksatuan pembelajaranterkecil dan

memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu.

Kompotensi mengembangkan bahan ajar khususnya modul perlu dimiliki guru,

mengingat dengan bahan ajar akan  lebih mengefektifkan dan mengefiensiensikan

proses pembelajaran.  Disamping itu juga bahan ajar memiliki peran penting bagi

guru maupun siswa, dalam pembelajaran yang dilakukan secara individual,

kelompok maupun klasikal.Mengembangkan modul berarti mengajarkan suatu

mata pelajaran melalui tulisan.
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Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan modul

sama dengan yang digunakan dalam pembelajaran biasa. Bedanya adalah, bahasa

yang digunakan bersifat setengah formal dan setengah lisan, bukan bahasa buku

teks yang bersifat sangat formal.Sebagai salah satu bahan ajar cetak, modul

merupakan suatu paket belajar yang berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran.

Dengan modul siswa dapat mencapai dan menyelesaikan bahan belajarnya dengan

belajar secara individual. Peserta belajar tidak dapat melanjutkan ke suatu unit

pelajaran berikutnya sebelum menyelesaikan secara tuntas materi belajarnya.

Dengan modul siswa dapat mengontrol kemampuan dan intensitas belajarnya.

Modul dapat dipelajari di mana saja, lama penggunaan sebuah modul tidak

tertentu, meskipun di dalam kemasan modul juga disebutkan waktu yang

dibutuhkan untuk mempelajari materi tertentu. Akan tetapi keleluasaan siswa

mengelola waktu tersebut sangat fleksibel, dapat beberapa menit dan dapat pula

beberapa jam, dan dapat dilakukan secara tersendiri atau diberi variasi dengan

metode lain.

Belajar yang baik adalah belajar yang dapat menumbuhkan motivasi belajar. Oleh

karena itu modul harus mampu meningkatkan motivasi belajar, sehingga

tercapaian tujuan belajar efektif. Pengembangan modul harus mempertahanan

karakteristik yang diperlukan sebagai modul. Karakteristik yang harus muncul

dalam modul adalah membelajarkan diri mandiri (self instruction), berdiri sendiri

(stand alone), daya adaptasi (adaptif), dan bersahabat (user friendly).
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Daryanto (2013: 9) mengenai
karakteristik modul yaitu sebagai berikut.
1. Membelajarkan Diri (Self Instructional)

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter tersebut
memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada
pihak lain. Untuk memenuhi karakter self instructional, maka modul harus:
1) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan

pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
2) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unti-unti kegiatan yang

kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas.
3) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi

pembelajaran.
4) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan

untuk mengatur penugasan peserta didik.
5) Kontektual yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau

konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik.
6) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
7) Terdapat rangkuman materi pembelajaran.
8) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik

melakukan penilaian mandiri (self assesment).
9) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta didik

mengetahui tingkat penguasaan materi.
10) Terdapat informasi tentang rujukan/ pengayaan/ refersi yang mendukung

materi pembelajaran dimaksud.
2. Mandiri (Self Contained)

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik
mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas
dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau
pemisahan materi dari satu standar kompetensi/ kompetensi dasar yang harus
dikuasai oleh peserta didik.

3. Berdiri Sendiri (Stand Alone)
Stand Alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak
tergantung pada bahan ajar/ media lain. Dengan menggunakan modul, peserta
didik tidak perlu bahan ajar lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas
pada modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung
pada bahan ajar lain yang digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak
dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.

4. Daya Adaptasi (Adaptif)
Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan
ilmu dan teknolgi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel/ luwes
digunakan di berbagai perangkat keras (hardware).

5. Bersahabat (User Friendly)
Modul hendaknya juga memebuhi kaidah user friendly atau bersahabat dengan
pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses
sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah
dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan, merupakan
salah satu bentuk user friendly.
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Berdasarkan karakteristik modul yang dikemukakan di atas, penggunaan modul

sering dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran mandiri (self-instruction), maka

konsekuensilain yangharus dipenuhi olehmodul adalah adanya kelengkapan isi,

artinya isiatau materi sajiandari suatu modul haruslah secara lengkap terbahas

melalui sajian-sajian sehingga denganbegitu para pembaca merasa cukup

memahami bidang kajian tertentu darihasil belajarmelalui modul, kecuali apabila

pembaca menginginkan pengembangan wawasantentang bidang tersebut, bahkan

dianjurkan untukmenelusurinya lebih lanjut melalui daftar pustaka yang di

lampirkan pada akhir setiap modul.

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proseskomunikasi yang diwujudkan

melaluikegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik. Informasi

yangdisampikan dapatberupa pengetahuan, keahlian (skill), ide, pengalaman,

dansebagainya. Informasitersebut biasanya dikemas sebagai satu kesatuan yaitu

bahan ajar(teaching material).Menurut  Arsyad (2009: 85) bahan ajar

merupakanseperangkat materisubstansi pelajaran yang disusun secarasistematis,

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didikdalam

kegiatan pembelajaran.Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya bahan ajar

memungkinkan peserta didikmempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar

secara runtut dan sistematissehingga secara akumulatif mampu menguasai semua

kompetensi secara utuhdanterpadu.
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Implikasi utama kegiatan belajar dengan bahan ajar modul adalah perlunya

mengoptimalkan bahan ajar dengan tetap memberikan peluangotonomi yang lebih

besar kepada siswa dalam mengendalikan kegiatan belajarnya. Peran gurubergeser

dari pemberiinformasi menjadi fasilitator belajar dengan menyediakan berbagai

sumber belajar yangdibutuhkan, merangsang semangat belajar, memberi peluang

untukmengujimempraktikkan hasil belajarnya, memberikan umpan balik

tentangperkembangan belajar,dan membantu bahwa apayang telah dipelajari akan

bergunadalam kehidupannya. Untuk itulah diperlukan modul sebagai sumber

belajar utamadalam kegiatan belajar.

2.1.4. 1. Desain Modul Pembelajaran

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pegembangan suatu modul menetapkan

desain atau rancangannya. Desain menurut Hamalik (2015: 12) adalah suatu

petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan dan teknik yang ditempuh dalam

memulai dan melaksanakan suatu kegiatan. Pendapat Hamalik dapat diartikan

bahwa kedudukan desain dalam pengembangan modul adalah sebagai salah satu

dari komponen prinsip pengembangan yang mendasari dan memberi arah teknik

dan tahapan penyusunan modul.

Terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan modul.

Modul harus dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan dan kondisi.

Selanjutnya, dikembangkan desain modul yang dinilai paling sesuai dengan

berbagai data dan informasi objektif yang diperoleh dari analisis kebutuhan dan

kondisi. Berdasarkan desain yang telah dikembangkan, disusun modul per modul

yang dibutuhkan.
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Menurut Daryanto (2013: 12) proses penyusunan modul terdiri dari tiga
tahapan pokok. Pertama menetapkan media pembelajaran dan strategi
pembelajaran yang sesuai. Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai
karakteristik dari kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik
dan karakterisik konteks dan situasi dimana modul akan digunakan.Kedua,
memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Komponen isi modul antara lain
meliputi: tujuan belajar, prasyarat pembelajaran yang diperlukan, substansi atau
materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar dan komponen pendukungnya.
Ketiga, mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan
agar semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait)
dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat Daryanto tersebut menjelaskan bahwa pada tahap pertama

adalah menetapkan media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Media

pembelajaran yang akan digunakan adalah media visual, yaitu bahan ajar yang

berbentuk buku atau modul. Setelah penetapan media selanjutnya adalah penetapan

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan

bahan ajar IPS adalah kooperatif (Cooperative Learning).Hal ini sejalan dengan

pendapat Suyanto dan Asep (2013: 141) pembelajaran kooperatif merupakan model

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan atau tim kecil, yaitu

antara empat sampai enam orang. Tugas kooperatif berkaitan dengan hal yang

menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.

Tahap kedua dalam desain modul adalah memproduksi modul. Memproduksi modul

pengembangan bahan ajar IPS disusun secara sistematis dan menarik perhatian siswa

yang mencakup materi, metode, perangkat latihan dan instrumen evaluasi yang dapat

digunakan sebagai perangkat belajar secara mandiri ataupun berkelompok. Agar

siswa tertarik untuk mempelajarinya maka materi modul dikaitkan dengan

permasalahan di lingkungan hidup dilengkapi dengan contoh-contoh ilustrasi yang

jelas dan menarik
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Tahap ketiga adalah mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu

diperhatikan agar semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap

terkait) dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik

setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul.Pelaksanaan penilaian

mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. Penilaian aspek

pengetahuan dilakukan melalui soal-soal latihan yang siswa kerjakan secara

diskusi ataupun kelompok sedangkan penilaian keterampilan dan sikap diperoleh

melalui proses observasi selama 4 kali pertemuan kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan modul bahan ajar IPS

2.1.4. 2. Elemen Mutu Modul

Untuk menghasilkan modul pembelajran yang mampu memerankan fungsi dan

perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan

dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya,

yaitu format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong dan konsistensi

(Saifuddin, 2015: 1130) yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Format
1) Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional penggunaan

kolom tunggal atau multi harus dengan bentuk dan ukuran kertas yang
digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan
perbandingan antar kolom secara proporsional.

2) Gunakan format kertas (vertikal atau horizontal) yang tepat. Penggunaan
format kertas secara vertikal dan horizontal harus memperhatikan tata
letak dan format pengetikan.

3) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk
menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Dapat
berupa gambar, cetak tebal, cetak miring atau lainnya.
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2. Organisasi

1) Tampilan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akan
dibahas dalam modul

2) Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang
sistematis, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi
pembelajaran.

3) Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa
sehingga informasi mudah dimengerti.

4) Organisasikan antar bab, antar unit dan antar paragraf dengan susunan dan
alur yang memudahkan peserta didik memahaminya.

5) Organisasikan antar judul, sub bab judul dan uraian yang mudah diakui
oleh peserta didik.

3. Daya Tarik
Daya modul ditempatkan di beberapa bagian seperti :
1) Bagian sampul (covnakaner) depan, dengan mengkombinasikan warna,

gambar ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf yang serasi.
2) Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan berupa gambar atau

ilustrasi, percetakan huruf tebal, miring, garis bawah atau warna.
3) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik.

4. Bentuk dan Ukuran Huruf
1) Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan

karakteristik umum peserta didik.
2) Gunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul, sub judul dan

isi naskah.
3) Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat

membuat proses membaca menjadi sulit.

5. Ruang (Spasi Kosong)
Gunakan spasi atau runag kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah
kontras penampilan modul. Spasi kosong dapat berfungsi untuk
menambahkan catatn penting dan memberikan kesempatan jeda kepada
peserta didik. Gunakan dan tempatkan spasi kosong tersebut secara
proporsional. Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa tempat
seperti :
1) Ruang sekitar judul bab atau sub bab
2) Batas tepi atau marjin, karena batas tepi marjin yang luas memaksa

perhatian peserta didik untuk masuk ke tengah halaman
3) Spasi antar kolom, semakin banyak kolomnya semakin luas spasi

diantaranya
4) Pergantian antar paragraf dan dimulai dengan huruf kapital
5) Pergantian antar bab atau bagian
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6. Konsistensi

1) Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke halaman.
Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan
ukuran huruf yang terlalu banyak variasi.

2) Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antar judul dengan baris pertama,
antara judul dengan teks utama. Jarak baris atau spasi yang tidak sama
sering dianggap buruk, tidak rapi.

3) Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan
maupun margin/batas-batas pengetikan.

Berdasarkan uraian elemen mutu modul menjelaskan bahwamodul merupakan

salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya

memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk

membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik.

2.1.4. 3. Prosedur Penyusunan Modul

Modul pembelajarandisusun berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan suatu

modul, meliputi: analisis kebutuhan, pengembangan desain modul, implementasi

penilaian, evaluasi dan validasi, serta jaminan kualitas. Pengembangan suatu

modul dilakukan dengan tahapan yaitu, menetapkan strategi pembelajaran dan

media, memproduksi modul dan mengembangkan perangkat penilaian. Dengan

demikian, modul disusun berdasarkan desain yang telah ditetapkan. Dalam

konteks ini desain modul ditetapkan berdasarkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. Adapun kerangka modul pada

pedoman ini telah ditetapkan atau dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan

tanpa harus mengurangi ketentuan-ketentuan minimal yang harus ada dalam suatu

modul.



53
Materi atau isi modul yang ditulis harus sesuai dengan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) yang disusun. Isi modul mencakup substansi yang dibutuhkan

untuk menguasai suatu kompetensi. Sangat disarankkan agar satu kompetensi dapat

dikembangkan menjadi satu modul, tapi dengan pertimbangan karakteristik khusus,

keluasaan dan kompleksitas kompetensi, sehingga dimungkinkan satu kompetensi

dikembangkan menjadi lebih dari satu modul. Selanjutnya satu modul disarankan

terdiri dari 2-4 kegiatan pembelajaran. Apabila pada standar kompetensi yang ada

pada KTSP/ Silabus/RPP ternyata memiliki lebih dari 4 kompetensi dasar, maka

sebaiknya dilakukan reorganisasi standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar

(KD) terlebih dahulu, menurut Daryanto (2013: 16).

Langkah-langkah penyusunan modul

Penulisan modul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Modul

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk

memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari

kompetensi yang telah diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan

dengan kompetensi yang terdapat pada silabus dan RPP.

2. Tujuan Analisis Kebutuhan

Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan

jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu satuan program

tertentu. Satuan program tersebut dapat diartikan sebagai satu tahun pelajaran, satu

semester, satu mata pelajaran atau lainnya.Untuk menganalisis kebutuhan modul

dapat menggunakan format berikut.
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Format Analisis Kebutuhan Modul
Mata Pelajaran :
Standar Kompetensi :
Kompetensi

Dasar
Pengetahuan Keterampilan Sikap

Judul
Modul

Ketersediaan
Tersedia Belum

Setelah kebutuhan modul ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat peta

modul. Peta modul adalah tata letak atau kedudukan modul pada satu satuan

program yang digambarkan dalam bentuk diagram. Setiap judul modul dianalisis

keterkaitannya dengan judul modul yang lain dan diurutkan penyajiannya sesuai

dengan urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pemetaan modul dapat

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Gambar 2.2. Pemetaan Modul ( diadaptasi dari Daryanto, 2013: 17)

Silabus RPP

Daftar Judul Modul

Pengetahuan,
Keterampilan, Sikap

Analisis
Kebutuhan

Pemetaan

Judul
Modul

Peta Modul
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3. Desain Modul

Desain penulisan modul yang dimaksud disini adalah Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. Di dalam RPP telah memuat

strategi pembelajaran dan media yang digunakan, garis besar materi pembelajaran

dan metode penilaian serta perangkatnya. Dengan demikian RPP diacu sebagai

desain dalam penyusunan/penulisan modul. Bila hasil uji coba telah dinyatakan

layak barulah suatu modul dapat diimplementasikan secara riil di lapangan.

Langkah-langkah penyusunan konsep modul dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.3. Penyusunan Buram/ Konsep Modul (diadaptasi dari
Daryanto, 2013: 18)

Perumusan
Tujuan

Kerangka Materi

Perumusan
Evaluasi

Anaisis Materi

Perumusan
Tugas/praktik

Penyusunan
Evaluasi

Penyusunan
Kunci Jawaban

Buram Modul

Tujuan Akhir

Sistem Evaluasi

RPP

Tugas/praktik untuk
penguatan kognitif dan

psikomotor

Tes Kognitif

Tes Psikomotor

Kunci Jawaban
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4. Implementasi

Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang

telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media dan lingkungan belajar yang

dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten

sesuai dengan skenario yang ditetapkan.

5. Penilaian

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta

didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. Pelaksanaan

penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. Penilaian

hasil belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau

disiapkan pada saat penulisan modul.

6. Evaluasi dan Validasi

Modul yang telah ada dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran, secara

periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi dimaksud untuk

mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul

dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Validasi merupakan

proses untuk menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target

belajar. Bila isi modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang

menjadi target belajar maka modul dinyatakan valid. Validasi dapat dilakukan

dengan cara meminta bantuan ahli yang menguasai kompetensi yang dipelajari.

Bila tidak ada, maka dilakukan oleh sejumlah guru yang mengajar pada bidang

atau kompetensi tersebut. Validator memeriksa, apakah tujuan belajar, uraian
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materi, bentuk kegiatan tugas, latihan atau kegiatan lainnya yang ada diyakini

dapat efektif untuk digunakan sebagai media menguasai kompetensi yang menjadi

target belajar. Bila hasil validasi menyatakan bahwa modul tidak valid maka

modul tersebut perlu diperbaiki sehingga menjadi valid.

Gambar 2.4. Validasi Modul (diadaptasi dari Daryanto, 2013: 20)

7. Jaminan Kualitas

Menjamin bahwa modul yang disusun telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan dalam pengembangan suatu modul, maka selama proses

pembuatannya perlu dipantau untuk meyakinkan bahwa modul telah disusun

sesuai dengan desain yang ditetapkan. Demikianpula, modul yang dihasilkan perlu

diuji apakah telah memenuhi setiap elemen mutu yang berpengaruh terhadap

kualitas suatu modul.

Draf

Validasi

Uji Coba

Modul

Validator Penyempurnaan

Penyempurnaan



58
2.1.5. Jenis-jenis Pengembangan Modul

Menurut Purwanto (2007:10) Modul dapat dikembangkan dengan berbagai cara
antaralain melalui adaptasi, kompilasi dan menulis sendiri.

1. Adaptasi
Modul adaptasi ialahbahan belajar yang dikembangkan atas dasar buku yang
ada di pasaran.

2. Kompilasi
Modul kompilasi ialah bahan belajar yang dikembangkan atas dasar buku-
buku yang ada di pasaran, artikel jurnal ilmiah dan modul yang sudah ada
sebelumnya.

3. Menulis sendiri
Menulis adalah cara pengembangan modul yang paling ideal. Bagi guru
menulis sendiri modul yang dipergunakan dalam pembelajaran adalah
membuktikan dirinya sebagai seorang yang profesional.

Berdasarkan pendapat Purwanto tersebut dapat diuraikan bahwa jenis-jenis

pengembangan modul terdiri atas tiga jenis, yaitu adaptasi, kompilasi dan menulis.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan menurut Daryanto (2013: 65)

mengenai jenis modul adaptasi bahwa sebelum pembelajaran berlangsung, guru

mengidentifikasi buku-buku yang ada (ditoko buku atau perpustakaan) yang isinya

relevandengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu guru memilih salah satu

bukutersebut sebagai bahan belajar yang digunakan untuksatu mata pelajaran.

Pendapat tersebut menjelaskan tujuan buku-buku yang menjadi referensi dalam

pengembangan modul dapat digunakandalam kegiatan pembelajaran secara utuh atau

sebagiandengan dilengkapi panduan belajar.Pengembanganpanduan belajar bersifat

melengkapi buku tersebutdengan semacam petunjuk mempelajarinya. Cara adaptasi

tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap modul yang diambil dari buku teks,

jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain. Dengan kata lain, materi-materi tersebut

dikumpulkan, digandakan dan digunakan secara langsung. Materi-materi tersebut

dipilih, dipilah dan disusun berdasarkan kompetensi yang akan dicapai dan silabus

yang hendak digunakan.
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Menurut Purwanto (2007: 12) Panduan belajar dalam pengembangan modul
adaptasi untuk melengkapi buku antara lainberisi:

a. Overview dan rangkuman dari topik-topik yang wajib dipelajari peserta
didik;

b. Peta atau diagram yang menggambarkan keterkaitan topik-topik yang akan
dipelajari peserta didik;

c. Rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai peserta
didik;

d. Daftar Pustaka yang relevan;
e. Petunjuk bagi peserta didik tentang topik mana yang harus dipelajari dan

topik mana yang tidak perlu dipelajari;
f. Penjelasan tambahan (tertulis atau lisan) untuk menjelaskan topik-topik

yang dianggap salah, bias, kadaluarsa, serta membingungkan peserta didik.

Jenis-jenis pengembangan modul yang kedua adalah jenis kompilasi, hal ini

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Belawati (2003: 77) Penulis/guru

tidak menulis modul sendiri, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan informasi

yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi modul yang memenuhi

karakteristik modul yang baik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Belawati tersebut menjelaskan bahwa

modul kompilasi diperoleh dari informasi yang sudah ada dikumpulkan

berdasarkan kebutuhan (sesuai dengan kompetensi, silabus dan RPP), kemudian

disusun kembali dengan gaya bahasa yang sesuai. Selain itu juga diberi tambahan

keterampilan atau kompetensi yang akan dicapai, latihan, tes formatif, dan umpan

balik.Kompilasi di lakukan oleh guru dengan menggunakan Silabus/RPP.
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Menurut Belawati (2007: 78) pengembangan modul kompilasi dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a. Kumpulkan seluruh buku, artikel jurnal ilmiah, modul dan sumber acuan
lain yang digunakan  dalam mata pelajaran seperti tercantum dalam Daftar
Pustaka di silabus/RPP

b. Tentukan bagian-bagian buku, artikel jurnal ilmiah, modul dan bagian dari
sumber acuan lain yang digunakan per pokok bahasan sesuai dengan
silabus/RPP

c. Fotocopy seluruh bagian dari sumber yang digunakan per pokok bahasan
sesuai dengan silabus/RPP

d. Pilihlah hasil fotocopy tersebut berdasarkan pokok bahasan sesuai dengan
silabus/RPP

e. Buatlah/tulislah halaman penyekat bahan untuk setiap Pokok Bahasan
f. Bahan-bahan yang sudah dilengkapi dengan halaman penyekat untuk setiap

pokok bahasan kemudian dijilid rapi (selanjutnya dicopy untuk dibagikan
kepada peserta didik).

Berdasarkan proses pembuatan modul kompilasi tersebut ada satu hal penting

yang harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan kompilasi,yaitu harus

memperhatikan masalah hak cipta. Untukbuku-buku atau bahan lain yang

dilindungi hak ciptamaka penggunaan atau pengkopiannya wajibmemperoleh ijin

dari pemegang hak cipta.

Jenis-jenis pengembangan modul yang ketiga adalah jenis pengembangan modul

menulis. Menurut Aifin dan Andi (2009: 182) penulis/guru dapat menulis sendiri

modul yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Asumsi yang mendasari

cara ini adalah bahwa guru adalah pakar yang berkompeten dalam bidang

ilmunya, mempunyai kemampuan menulis, dan mengetahui kebutuhan siswa

dalam bidang ilmu tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam menulis modul sendiri, di

samping penguasaan bidang ilmu, juga diperlukan kemampuan menulis modul

sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu selalu berlandaskan kebutuhan

peserta belajar, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, bimbingan, latihan, dan
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umpan balik. Pengetahuan itu dapat diperoleh melalui analisis pembelajaran, dan

silabus.Jadi, materi yang disajikan dalam modul adalah pokok bahasan dan sub

pokok bahasan yang tercantum dalam silabus. Menulis modulmemiliki tingkat

kesulitan tertinggi dibanding dengankedua cara lain yang telah diuraikan

sebelumnya.

Menurut Prastowo (2011:97) ada beberapa syarat atau asumsi yang harus
dipenuhidalam penulisan modul, asumsi-asumsi tersebutadalah, (1) Guru adalah
pakar bidang ilmu tertentu atau menguasai dengan baik dalam bidangnya, (2)
Guru mempunyai kemampuan menulis, dan (3) Guru mengerti kebutuhan peserta
didik dalam ilmu atau mata pelajaran tersebut.

Berdasarkan berbagai jenis-jenis pengembangan modul di atas penulis

mengembangan modul masuk ke kategori jenis pengembangan modul

kompilasi.langkah yang dilakukan dengan memanfaatkan buku-buku IPS kelas

VII yang relevan dan informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali

menjadi modul yang memenuhi karakteristik modul yang baik. Modul atau

informasi yang sudah ada dikumpulkan berdasarkan kebutuhan (sesuai dengan

kompetensi, silabus dan RPP), kemudian disusun kembali dengan gaya bahasa

yang sesuai. Selain itu juga diberi tambahan keterampilan atau kompetensi yang

akan dicapai, latihan, tes formatif, dan umpan balik.
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2.1.6. Konsep Keterampilan Sosial

2.1.6.1. Pengertian Keterampilan Sosial

Cartledge dan Milburn (1992: 8) menyatakan bahwa “social skills are one’s or

society member ability with establishing relationship with others and his problems

solving ability with which a harmoniuous society can be achieved”. Menurut

definisi tersebut keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang atau warga

masyarakat dalam mengadakan hubungan interaksi dengan orang lain dan

kemampuan memecahkan masalah, sehingga memperoleh adaptasi yang harmonis

di masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Keterampilan sosial sangat diperlukan ketika siswa memasuki kelompok sebaya,

dengan keterampilan sosial rendah umumnya tidak disukai, dikucilkan, atau

diabaikan oleh teman-teman. Siswa yang tidak mempunyai keterampilan sosial

akan sulit mempertahankan dan menjalin hubungan dengan teman lain,

perilakunya seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga

menimbulkan reaksi negatif dari teman-temannya.

Menurut Sharon dan Cynthia (2010: 3) Social skills are behaviors that promote

positive interaction with others and the environment. Some of these skills include

showing empathy, participation in group activities, generosity, helpfulness,

communicating with others, negotiating, and problem solving. Berdasarkan

pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keterampilan sosial adalah perilaku

seseorang dalam berinteraksi secara positif dengan orang lain dan lingkungan.

Beberapa perilaku yang dimaksud adalah empati, partisipasi dalam kegiatan
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kelompok, sopan santun, menolong, berkomunikasi dengan orang lain, negosiasi,

dan pemecahan masalah.

Menurut Sjamsuddin dan Maryani (2008: 6) keterampilan sosial adalah
suatu kemampuan secara cakap yangtampak dalam tindakan, mampu
mencari, memilah dan mengelolainformasi, mampu mempelajari hal-hal
baru yang dapat memecahkanmasalah sehari-hari, mampu memiliki
keterampilan berkomunikasi baiklisan maupun tulisan, memahami,
menghargai, dan mampu bekerjasama dengan orang lain yang majemuk,
mampu mentranformasikankemampuan akademik dan beradaptasi dengan
perkembanganmasyarakat

Berdasarkan pendapat Sjamsuddin dan Maryani hal ini menjelaskan bahwa

keterampilan sosial dapat membawa anak untuk lebih berani menyatakan diri,

mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus

menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga mereka tidak mencari pelarian

ke hal-hal lain yang justru dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial adalah

suatu kemampuan hidup manusia dalam dan segala aktifitas yang dilakukan dapat

terterima secara baik dilingkungan sosial mereka,

2.1.6.2. Indikator Keterampilan Sosial

Indikator keterampilan sosial menurut Maryani (2011: 18) terdiri atas 5 dimensi

keterampilan sosial antara lain: 1. Keterampilan berkomunikasi, 2. Menghormati,

3.Bekerjasama, 4. Kepedulian, 5. Bertanggung Jawab.Berdasarkan pendapat

tersebut, ke lima indikator dapat dijelaskan ke dalam masing-masing rincian yaitu,

indikator pertama mengenai keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menurut

Arifin (2008: 16) bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan

yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Keterampilan
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berkomunikasi dapat dilihat dari beberapa bentuk antara lain mendengarkan,

mempertahankan perhatian dalam pembicaraan dan memberikan umpan balik

terhadap teman bicara.

Sejalan dengan pendapat tersebut, saat proses observasi, rincian dari keterampilan

berkomunikasi dapat diuraikan antara lain siswa aktif bertanya, bertukar pendapat

saat pembelajaran berlangsung, serta siswa mampu menjelaskan dengan baik dan

tepat dalam mengemukakan pendapat atau gagasan mengenai materi yang telah

dijelaskan.

Menurut Supardi (2010: 84) keterampilan berkomunikasi siswa yang terencana

berupa penyampaian pendapat, berdiskusi, bertanya, dan memahami masalah

dalam kehidupan masyarakat, hal itu akan mendukung dalam pemahaman

terhadap suatu materi pembelajaran. Berdasarkan penjelasan mengenai

keterampilan komunikasi siswa di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan

berkomunikasi merupakan alasan-alasan yang mendorong siswa menyampaikan

pesan kepada teman atau gurunya dengan kesadaran yang penuh. Adapun bentuk

tindakannya, seperti penyampaian pendapat, berdiskusi, bertanya, dan memahami

masalah dalam kehidupan masyarakat.

Indikator kedua adalah sikap menghormati,menurut Sugiyo (2005: 112)
sikap menghormati pada seseorang terwujud pada ekspresi perasaan dengan
sungguh-sungguh, menyatakan tentang kebenaran. Mereka tidak menghina,
ataupun meremehkan orang lain. Sikap menghormati mampu menyatakan
perasaan dan pikirannya dengan tepat dan jujur tanpa memaksakannya
kepada orang lain. Hal ini terurai ke dalam prilaku tidak menutup diri dari
saran orang lain yang menjadikan dirinya lebih baik, mampu menyuarakan
hak-haknya tanpa menyinggung orang lain, percaya diri, mengekspresikan
diri secara spontan (pikiran dan perasaan), banyak dicari dan dikagumi
orang lain.
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Sejalan dengan pendapat tersebut, saat proses observasi, rincian dari sikap

menghormati yaitu setiap siswa memiliki rasa menghargai, sopan santun baik

kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya Pada intinya sikap

menghormati merupakan kemampuan untuk menguasai diri dan menyenangkan,

merespon hal–hal yang disukai atau tidak disukai secara tulus dan wajar.

indikator ketiga bekerja sama, menurut Soekanto (2006: 66) kerjasama merupakan

suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai

tujuan tertentu. Dari pendapat tersebut, maka dapat dimaknai bahwa kerjasama

merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tetentu dengan usaha bersama.

Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Huda (2011: 24-25) ketika siswa

bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas kelompok, mereka memberikan

dorongan, anjuran, dan informasi pada teman sekelompoknya yang membutuhkan

bantuan. Berdasarkan pendapat Huda sehubungan dengan instrumen observasi

yang dilakukan pada pengembangan Bahan Ajar IPS mengenai indikator

keterampilan bekerja sama dapat diuraikan yaitu siswa membangun kelompok,

siswa mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dengan anggota

kelompoknya serta siswa mampu berinteraksi dengan baik, bertukar pikiran dan

pendapat.

Berdasarkan pendapat mengenai keterampilan kerja sama maka dapat diketahui

bahwa dalam bekerjasama siswa akan memiliki kesadaran untuk memberikan

bantuan kepada teman dalam kelompok yang belum paham. Berdasarkan

beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan

bekerjasama dapat diartikan sebagai ketrampilan siswa dalam melakukan
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komunikasi interpersonal dengan sesama siswa ataupun dengan guru untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksudkan meliputi perubahan

tingkah laku, penambahan pemahaman, dan penyerapan ilmu pengetahuan

Indikator keempat adalah sikap kepedulian, menurut Lisytyarti (2012: 7)

kepedulian sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan menurut KBBI

(2008: 1036) yang dimaksud kepedulian sosial adalah sikap memperhatikan

sesuatu yang terjadi dalam masyarakat.

Di dalam sikap kepedulian, siswa diharapkan mampu mengembangkan sikap dan

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada teman yang kesusahan dalam

hal positif. Karakter peduli sosial ini sangat dibutuhkan siswa sebagai bekal untuk

hidup di lingkungan sosialnya.Kepedulian sosial bukanlah untuk mencampuri

urusan orang lain, tetapi lebih pada ikut merasakan yang dirasakan orang lain serta

membantu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi orang lain dengan tujuan

kebaikan.

Indikator kelima bertanggung jawab, menurut Golob dan Bartlett (2007: 6)
tanggung jawab siswa terdiri dari enam kategori yang ditugaskan antaralain,
melakukan pekerjaan, mematuhi aturan, pembayaran, perhatian, belajar, mencoba
untuk berupaya dan mengakui tanggung jawab itu. Sejalan dengan pendapat
tersebut Menurut Hamidah dan Palupi (2012 : 146) indikator tanggung jawab
terdiri dari

1) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, yaitu
siswa mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan
guru pada saat proses pembelajaran berlangsung,

2) Menepati janji, yaitu siswa mau menepati janji dalam menyelesaikan tugas
yang diberikan guru dan menepati janji yang telah dikatakan kepada guru
maupun temannya saat pembelajaran berlangsung.

3) Mau menerima akibat dari perbuatannya, yaitu siswa mau menerima resiko
dan akibat dari apa yang telah diakukan serta yang telah ditemukan saat
proses pembelajaran
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Berkaitan dengan pendapat mengenai indikator tanggung jawab tersebut, dapat

dijelaskan bahwa tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan

terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Tanggung jawab siswa sebagai

pelajar adalah belajar dengan baik, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat

waktu, memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok ataupun

tugas individu.

Sejalan dengan kelima indikator keterampilan sosial yang telah diuraikan satu

persatu, Cartledge dan Milburn (1992: 8) menyatakan bahwa “social skills are one’s

or society member ability with establishing relationship with others and his problems

solving ability with which a harmoniuous society can be achieved”. Menurut definisi

tersebut keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang atau warga

masyarakat dalam mengadakan hubungan interaksi dengan orang lain dan

kemampuan memecahkan masalah, sehingga memperoleh adaptasi yang harmonis di

masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Berdasarkan dengan pendapat yang telah diuraikan dapat dijelaskan bahwa

keterampilan sosial suatu sistematika sikap yang saling berkaitan satu sama lain

sehingga dapat membawa anak untuk lebih berani menyatakan diri, mengungkapkan

setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menemukan

penyelesaiannya, sehingga mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal lain yang justru

dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Beberapa pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa keterampilan sosial adalah suatu kemampuan hidup manusia

dalam dan segala aktifitas yang dilakukan dapat terterima secara baik dilingkungan

sosial mereka.
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2.1.6.3. Pengembangan Keterampilan Sosial dalam Pembelajaran IPS

Keterampilan sosial merupakan bagian penting dari kemampuan hidup manusia.

Tanpa memiliki keterampilan ini manusia tidak mulus dalam berinteraksi dengan

orang lain, sehingga hidupnya kurang harmonis. keterampilan sosial merupakan

kemampuan seseorang atau warga masyarakat dalam mengadakan hubungan

interaksi dengan orang lain dan kemampuan memecahkan masalah, sehingga

memperoleh adaptasi yang harmonis di masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Menurut Listyarti (2012: 11), aspek keterampilan yangharus diajarkan melalui

pembelajaran IPS adalah keterampilan berfikir, keterampilan akademis,

keterampilan sosial, dan keterampilan meneliti. Berkaitan dengan keterampilan

sosial, maka tujuan pengembangan keterampilan sosial dalam mata pelajaran IPS

adalah agar siswa mampu berinteraksi dengan teman-temannya sehingga mampu

menyelesaikan tugas bersama, dan hasil yang dicapai akan dirasakan kebaikannya

oleh semua anggota masing-masing.

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya siswa

dipersiapkan menjadi warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge),

keterampilan sosial (social skill), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat

dipergunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil

keputusan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat agar menjadi

warga negara yang baik.
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Hal ini selaras dengan pendapat Setiadi (2015: 12) fitrah manusia sebagai

makhluk sosial yang sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya, baik kepribadian

individualnya,termasuk daya rasionalnya, reaksiemosionalnya, aktivitas dan

kreativitasnya, dan lain sebagainya dipengaruhi oleh kelompok tempat hidupnya.

Berdasarkan pendapat Sumaatmadja di atas menjelaskan bahwa keterampilan

sosial sangat diperlukan ketika siswa memasuki kelompok sebaya. Beberapa fakta

menunjukan siswa dengan keterampilan sosial rendah umumnya tidak disukai,

dikucilkan, atau diabaikan oleh teman-teman.

Siswa yang seringkali mengalami kegagalan dalam lingkungannya, akan

mendapatkan penilaian negatif dari lingkungannya, demikian juga siswa yang

tidak mempunyai keterampilan sosial akan sulit mempertahankan dan menjalin

hubungan dengan teman lain, perilakunya seringkali merugikan diri sendiri dan

orang lain sehingga menimbulkan reaksi negatif dari teman-teman lain.

Keterampilan sosial dapat membawa anak untuk lebih berani menyatakan diri,

mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus

menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga mereka tidak mencari pelarian

ke hal-hal lain yang justru dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Memberikan bimbingan dan pengarahan perlu dilakukan untuk mengatasi

gangguan prilaku dan dan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Gangguan prilaku

sangat merugikan tidak hanya pada anak-anak, remaja tapi juga masyarakat. Hal

tersebut akan berpengaruh buruk terhadap psikologis, sehingga anak sulit

beradaptasi dengan pendidikan dan pekerjaan, melakukan perkawinan umur yang

akan menyebabkan keluarga tidak stabil,cenderung akan bersikap keras dalam
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mengasuh anak-anaknya yang pada akhirnya akan membuat anak-anak mereka

mengalami gangguan perilaku juga, serta resisten terhadap upaya penyembuhan.

Menurut Andayani (2015:18) keterampilan sosial adalah keterampilan untuk
berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok.
Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa keterampilan sosial perlu
didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan mengentrol diri,
percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya kemampuan
tersebut dipadukan dengan kemampuan berkomunikasi secara jelas, lugas,
meyakinkan, dan mampu membangkitkan inspirasi, sehingga mampu
mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Untuk
selanjutnya persamaan pandangan, empati, toleransi, saling menolong dan
membantu secara positif, solidaritas, menghasilkan pergaulan (interaksi),
secara harmonis untuk kemajuan besama sebagai bentuk partisipasi dalam
kelompok.

Hal yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial adalah

mendiskusikan sesama guru atau orang tua tentang keterampilan sosial tentang

apa yang harus menjadi prioritas, memilih salah satu keterampilan sosial,

memaparkan pentingnya keterampilan sosial, mempraktikan, memrefleksikan, dan

akhirnya mereview dan mempraktikkannya kembali setelah memperbaiki,

merefleksi dan seterusnya sampai betul-betul terkuasai oleh peserta didik.

Menurut Maryani (2011: 21), keterampilan sosial tersebut dapat dicapai melalui:
1. Proses pembelajaran: dalam menyampaikan materi guru mempergunakan

berbagai metode misalnya bertanya, diskusi, bermain peran investigasi, kerja
kelompok, atau penugasan. Sumberpembelajaran dapat mempergunakan
lingkungan sekitar.

2. Pelatihan: guru selalu membiasakan siswa untuk selalu mematuhi aturan main
yang telah ditentukan, misalnya memberi salam, berbicara dengan sopan,
mengajak/mengunjungi orang yang kena musibah/sakit, atau kena bencana,
datang ke panti asuhan dan sebagainya.

3. Penilaian berbasis portopolio atau kinerja. Penilaian tidak hanya diperoleh dari
hasil tes, tapi juga dari hasil prilaku dan budi pekerti siswa.

Selanjutnya menurut Maryani (2011: 72), dalam mengembangkan keterampilan
sosial, terutama dalam diskusi kelompok hendaknya memiliki persyaratan seperti
dibawah ini:

1. Suasana yang kondusif
2. Ciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap oarang
3. Kepemimpinan yang mendukung dan melakukan secara bergiliran.
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4. Perumusan tujuan dengan jelas apa yang mau didiskusikan
5. Manfaatkan waktu dengan ketat namun fleksibel
6. Ada kesepakatan atau mufakat sebelumnya (consensus)
7. Ciptakan kesadaran kelompok (awereness)
8. Lakukan evaluasi yang terus menerus (continual evaluation)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial

merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan setiap

perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian

yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh

pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan menyatakan

ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan

2.1.7. Belajar

Naluri manusia untuk mengetahui berbagai macam perkembangan ilmu menuntut

dirinya untuk belajar.Definisi belajar menurut Mulyati (2005: 5) merupakan suatu

usaha sadar individu atau siswa untuk dapat mencapai tujuan peningkatan diri atau

perubahan diri melalui latihan-latihan dan juga pengulangan-pengulangan serta

perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa yang hanya kebetulan semata.

Menurut Sugihartono(2007: 74) mendefinisikan belajar dalam 2 pengertian.

Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan dan kedua belajar

sebagai perubahan kemampuan berkreaksi yang relatif langgeng sebagai hasil

latihan yang diperkuat. Pendapat laintentang belajar juga dikemukakan oleh

Hergenhahn (2010: 2) bahwa belajar diidentifikasikan sebagai perubahan yang

relatif permanen dalam potensi behavioral seseorang yang dapat terjadi

dikarenakan adanya akibat dari praktik yang telah diperkuat.
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Dari pendapat para ahli di atas tentang pengertian belajar dapat diketahui bahwa

belajar merupakan kesadaran diri untuk melakukan proses mencari dan

memperoleh ilmu melalui latihan dan pengulangan-pengulangan dalam kejadian

yang bukan merupakan peristiwa kebetulan. Belajar membutuhkan penguatan atau

pengulangan sebagai tahapan untuk menghidupkan memori jangka panjang yang

berguna pada keterampilan psikomotor sehingga dapat berguna untuk

memunculkan otomatisasi.

2.1.8. Teori Belajar

Belajar merupakan sebuah proses yang dilalui manusia untuk memperoleh ilmu

dan pengetahuan baru. Sebagai langkah untuk memperoleh pengetahuan baru

manusia harus melalui proses belajar. Dalam proses belajar dengan

mengembangkan media digunakan beberapa teori belajar dari beberapa tokoh

sebagai landasan penulisan, yaitu.

2.1.8.1. Teori Behavioristik

Teori belajar behavioristik merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat

diamati melalui hubungan antara stimulus dan respon berdasarkan prinsip

mekanistik. Menurut pendapat Thorndike dalam Winansih (2009: 10)

terbentuknya hubungan stimulus dan respon pada suatu organisma, akan

menimbulkan kesan-kesan tertentu dan kesan tersebut akan diolah menjadi

pengalaman. Proses belajar melibatkan terbentuknya hubungan tertentu antara

stimulus-stimulus dan respon-respon.  Stimulus adalah penyebab terjadinya proses

belajar yang berasal dari sekitar individu dan menjadi sumber belajar, bertindak
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selaku organisme, sehingga organisme tersebut memberikan respon atau

meningkatkan probabilitas terjadinya respon tersebut. Sedangkan respon yaitu

akibat atau efek yang merupakan reaksi fisik suatu organisme stimulus baik

internal maupun eksternal.

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan

tingkah laku. Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau Input yang

berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah

apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga,

pedoman kerja, atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa terhadap

stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang

terjadi diantara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Hal yang dapat diamati hanyalah

stimulus dan respon, oleh sebab itu apa saja yang diberikan guru (stimulus) dan

apa yang dihasilkan siswa (respon), semuanya harus dapat diamati dan diukur.

Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal

yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku.

Faktor lain yang juga dianggap penting menurut teori behavioristik adalah faktor

penguatan (reinforcement), yaitu apa saja yang diberikan guru dalam proses

pembelajaran siswa yang dapat memperkuat timbulnya respon. Hal ini

dikemukakan oleh Skinner dalam Hargenhan (2010: 36) bahwa kita semua

dikontrol oleh banyak rancangan penguatan sebagian disengaja sebagian

kebetulan. Jika penguatan positif yang digunakan oleh pemodifikasi perilaku lebih
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efektif daripada lainnya sekaligus lebih menyenangkan bagi pelajar lebih bagus

efeknya, maka tidak perlu dikritik.

Pendapat lain mengenai belajar sebagai perubahan behavior, dikemukakan oleh

Gagne (dalam Purwanto, 2007: 38) belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus

dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa, sehingga perbuatannya

berubah dari waktu sebelum mengalami situasi dan sewaktu sesudah ia

mengalami situasi tadi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa

belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku baik yang dapat diamati atau

tidak dapat diamati, sebagai reaksi yang ditimbulkan oleh adanya stimulus.

Stimulus dapat berupa apa saja yang diberikan guru kepada siswa seperti alat

peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa.

Salah satu tujuan mengembangkan bahan ajar IPS dalam rangka menciptakan

stimulus berupa kondisi pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif.

Dengan terlibat secara aktif, peserta didik akan termotivasi dalam belajar dan

terhindar dari kejenuhan dan dapat belajar secara efektif. Bukti bahwa seseorang

telah belajar adalah terjadi perubahan sikap atau perilaku dari tidak mengerti

menjadi mengerti dan dari tidak berminat menjadi berminat belajar IPS.

2.1.8.2. Teori Belajar Thorndike

Bentuk paling dasar dari proses belajar adalah trial and error leerning (belajar

dengan uji coba) atau yang disebutnya sebagai selecting and conecting (pemilihan

dan pengaitan) (Hergenhahn, 2010: 60). Menurut Thorndike dalam Hergenhahn

(2010: 61) belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara
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peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R ). Stimulus adalah

suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk

mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat sedangkan respon adalah

sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang.Dalam

artian dengan adanya stimulus itu maka diharapkan timbulah respon yang

maksimal teori ini sering juga disebut dengan teori trial and error dalam teori ini

orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya

maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar.

Adapun cara untuk membentuk hubungan stimulus dan respon ini dilakukan

dengan berulang-ulang.

Dalam teori trial and error ini, berlaku bagi semua organisme dan apabila

organisme ini dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang baru maka secara

otomatis oarganisme ini memberikan respon atau tindakan-tindakan yang bersifat

coba-coba atau bisa juga berdasarkan naluri karena pada dasarnya disetiap

stimulus itu pasti ditemukakn respon. Apabila dalam tindakan-tindakan yang

dilakukan itu menghasilkan perbuatan yang cocok atau memuaskan maka

tindakan ini akan disimpan dalam benak seseoarang atau organism, jadi dalam

teori ini pengulangan-pengulangan respon atau tindakan dalam menanggapi

stimulus atau situasi baru itu sangat penting sehingga seseorang mampu

menemukan tindakan yang tepat dan dilakukan secara terus menerus agar lebih

tajam dan tidak terjadi kemunduran dalam tindakan atau respon terhadap stimulus.
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Menurut Thorndike dalam Hergenhanh (2010: 64-65) terdapat hukum-hukum
dalam belajar, yaitu:
1) Hukum kesiapan (Law of Readiness)

Dalam belajar seseorang harus dalam keadaan siap dalam artian seseorang
yang belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap, jadi seseorang yang
hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan maka seseorang
dituntut untuk memiliki kesiapan, baik fisik dan psikis, siap fisik seperti
seseorang tidak dalam keadaan sakit, yang mana bisa mengganggu kualitas
konsentrasi. Adapun contoh dari siap psikis adalah seperti seseorang yang
jiwanya tidak lagi terganggu, seperti sakit jiwa dan lain-lain.Disamping
sesorang harus siap fisik dan psikis seseorang juga harus siap dalam
kematangan dalam penguasaan pengetahuan serta kecakapan-kecakapan yang
mendasarinya.

2) Hukum Latihan (Law of Exercise)
Mendapatkan hasil tindakan yang cocok dan memuaskan untuk merespon suatu
stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan dan latihan yang
berulang-ulang, adapun latihan atau pengulangan prilaku yang cocok yang
telah ditemukan dalam belajar, maka ini merupakan bentuk peningkatan
eksistensi dari perilaku yang cocok tersebut agar tindakan tersebut semakin
kuat(Law of Use). Teknik agar seseorang dapat mentrasfer pesan yang telah ia
dapat dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang ini dibutuhkan
pengulangan sebanyak-banyaknya dengan harapan pesan yang telah di dapat
tidak mudah hilang dari benaknya.

3) Hukum Akibat (Law of Effect)
Setiap organisme memiliki respon sendiri-sendiri dalam menghadapi stimulus
dan situasi yang baru, apabila suatu organisme telah menetukan respon atau
tindakan yang melahirkan kepuasan dan kecocokan dengan situasi maka hal ini
pasti akan dipegang dan dilakuakn sewaktu-waktu ia dihadapakan dengan
situasi yang sama. Sedangkan tingkah laku yang tidak melahirkan kepuasaan
dalam menghadapi situasi dan stimulus maka respon yang seperti ini akan
ditinggalkan selama-lamanya oleh pelaku.

Thorndike dalam Hergenhanh (2010: 64) mengungkapkan bahwa organisme itu

mekanisme yangbertindak jika ada perangsang dan situasi yang

mempengaruhinya. Dalam dunia pendidikan Law of Effect ini terjadi pada

tindakan seseorang dalam memberikan punishment atau reward . Akan tetapi

dalam dunia pendidikan menurut Thorndike yang lebih memegang peranan adalah

pemberian reward dan inilah yang lebih dianjurkan. Teori Thorndike ini biasanya

juga disebut teori koneksionisme karena dalam hukum belajarnya ada “Law of
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Effect” yang mana disini terjadi hubungan antara tingkah laku atau respon yang

dipengaruhi oleh stimulus dan situasi dan tingkah laku tersebut mendatangkan

hasilnya(Effect).

2.1.8.3. Teori Konstruktivisme

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompok dalam teori

pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning).Berdasarkan

pendapat Maxim (2010: 313-315) belakangan ini telah terjadi pergeseran

paradigma dalam pembelajaran yang semula bersitaf teacher center berubah

menjadi student center.Perubahan ini mendorong terjadinya aktivitas belajar yang

lebih berfokus pada upaya siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri.

Pandangan para siswa yang membangun pengetahuan mereka sendiri mempunyai

implikasi besar dalam dunia pendidikan, dan pembelajaran IPS pada

khususnya.Teori konstruktivistik ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi

sesuai bagi siswa, agar dapat memahami dan menerapkan pengetahuan. Siswa

harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya,

berusaha dengan ide-ide terbaiknya yang berguna dalam proses pemecahan.

Teori konstruktivistik berlandaskan pada teori Piaget, Vygotsky, teori-teori

pemprosesan informasi dan teori psikologi kognitif yang lain seperti teori Bruner.

Merujuk pada teori Bruner bahwa pembelajaran secara konstruktivistik berlaku

pada saat siswa membina pengetahuan dengan menguji ide dengan pendekatan
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berasaskan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.Siswa kemudian

mengimplikasikannya pada satu situasi baru dan mengintegerasikan pengetahuan

baru yang diperoleh dari pembimbing atau guru. Selain itu menurut Piaget dalam

Greadler (2011: 24) fokus dari konstruktivistik adalah menemukan asal muasal

logika ilmiah dan transformasi anak dari satu bentuk penalaran ke penalaran lain.

Kebanyakan peneliti berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan

bukan hanya menerima pengetahuan dari orang lain. Wood dalam Greadler (2011:

26)menyatakan bahwa konstruktivistik merupakan pendekatan pembelajaran

dengan cara penemuan. Pendekatan teori konstruktivistik lebih menekankan siswa

dari pada guru. Penekanan tersebut berupa tindakan siswa yang lebih aktif

dibandingkan guru, dengan harapaan siswa akan mendapatkan materi dan

pemahaman. Pada teori ini siswa dibina secara mandiri melalui tugas dengan

konsep penyelesaian suatu masalah.

Berdasarkan teori konstruktivistik dapat dinyatakan bahwa siswa harus

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan

itu tidak lagi sesuai. Tuntutan pada teori konstruktivistik lebih terletak pada

penyelesaian sebuah masalah dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menjadi pondasi utama dalam teori

konstruktivistik.
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2.1.9. Pembelajaran IPS

Menurutu Sjamsuddin dan Maryani (2008: 6) pengembangan konsep

pembelajaran IPS adalah studi yang terintegrasi tentang ilmu-ilmu sosial dan

humaniora untuk membentuk warganegara yang baik dan berkompeten. Program

IPS di sekolah merupakan gambaran dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti

antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu

pengetahuan politis, psikologi, agama, dan sosiologi, juga bersumber dari

humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan alam.

Tujuan utama dari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu siswa

mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan yang

beralasan dan sebagai warganegara yang bertanggung jawab pada suatu

masyarakat yang berbeda budaya, masyarakat demokratik dunia yang saling

bergantung.

SedangkanSupardan (2015:19) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah

mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang

kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora.Trianto

(2011:271) menyatakan IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial,

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.

Dari beberapa rumusan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu

Pengetahuan Sosial (social studies) adalah kajian yang mempelajari berbagai

disiplin ilmu sosial dan humaniora yang terintegrasi, mencakup sejarah, sosiologi,

antropologi, ekonomi, politik, budaya, filsafat dan lain sebagainya.
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2.1.9.1. Karakteristik Pendidikan IPS

Ada dua karakteristik utama IPS, yaitu sebagai bidang kajian penelitian yang

untuk membentuk Negara yang baik, dan kajian terpadu terhadap banyak

penelitian.Menurut Bank (dalam Pargito, 2009: 36), karakteristik pendidikan IPS

meliputi:

a. Social studies programs have as a major purpose the promotion of civic

competence which is the knowledge, skill, and attitude required of students to

be able to assume “the office of citizen” in our democratic republic.

Karakteristik diatas menjelaskan bahwa program IPS mempunyai tujuan

utama membentuk warganegara yang memiliki pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang dibutuhkan siswa dalam suatu masyarakat yang demokratis.

b. Social studies program help student construct a knowledge base and attitude

drawn from academic disciplines as specialized ways of viewing reality.

Karakteristik yang kedua menjelaskan bahwa program pendidikan IPS

membantu siswa dalam mengkonstruk pengetahuan dan sikap dari disiplin

akademik sebagai suatu pengalaman khusus.

c. Social studies programs reflect the changing nature of knowledge, fostering,

entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of

significance to humanity. Karakteristik Pendidikan IPS yang ketiga

menjelaskan bahwa program pendidikan IPS mencerminkan perubahan

pengetahuan, mengembangkan sesuatu yang baru dan menggunakan

pendekatan teritegrasi untuk memecahkan isu secara manusiawi.
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Trianto (2011:174) menyatakan bahwa karakteristik mata pelajaran IPS di
SMP/MTs meliputi:
(1) IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi,

hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan humaniora dan agama.
(2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan

geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga
menjadi pokok bahasan/ topic atau tema.

(3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan
perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan,
adaptasi dan pengolahan lingkungan, struktur, proses dan masalah serta
upaya-upaya perjuangan hidup agar berkesinambungan (survive) seperti
pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan IPS,

khususnya di SMP adalah kajian yang memadukan ilmu-ilmu sosial menjadi satu

kesatuan dalam bentuk pelajaran IPS Tepadu.

2.1.9.2. Tujuan Pendidikan IPS

Tujuan pendidikan IPS secara teoritik tidak hanya terdapat dalam kurikulum

secara eksplisit, namun tumbuh dari beberapa konsepsi pemikiran yang

dikembangkan oleh pakar.Era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kita untuk

mempersiapkan segala sesuatu terutama kesiapan hidup dan kehidupan seperti

pengalaman, pengetahuan dan keterampilan.Program pendidikan IPS menjadi

sangat penting dalam menghadapi segala permasalahan sosial yang makin

komplek dan tidak menentu. Dimasa yang akan datang peserta didik akan

menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu

mengalami perubahan setiap saat.

Menurut Barr, dkk (1977:202) mengemukakan bahwa untuk keperluan

membentuk warga Negara yang baik, maka tujuan pembelajaran IPS

diklasifikasikan sebagai berikut: (a) pengetahuan (understanding); (b) sikap

(attitudes); (c) keterampilan (skill).
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Seseorang untuk menjadi warga Negara yang baik, tentunya harus mempunyai

pengetahuan yang luas, untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi di

masyarakat.Disamping itu pengembangan sikap baik dan bertanggung jawab

harus tertanam di jiwa dan benak siswa.Begitu pula pengembangan keterampilan

juga harus dimiliki oleh siswa, baik keterampilan sosial, keterampilan kerja,

maupun keterampilan pemikiran.Disinilah peran pembelajaran IPS untuk

memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada siswa sebagai bekal dalam

menghadapi hidup dan kehidupan dalam masyarakat.

Dalam dokumen “expectation: Curriculum Standars for Social Studies/NCSS”

1984:63) dinyatakan:

“Social studies program have as a mayor purpose the promotion of civic

competence which is the knowledge, skill, and attitudes required of students to be

able to assume the office of citizen in our democratic republic”.

Pernyataan di atas memiliki arti bahwa program IPS memiliki tujuan utama yaitu

membentuk warga negara yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang diperlukan siswa untuk dapat menjadi warga yang baik dalam

Negara yang demokratis.Berdasarkan beberapa pendapat tokoh tentang tujuan IPS

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program pendidikan IPS adalah

mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan,

sikap dan keterampilan yang luas dan memadai untuk memecahkan berbagai

masalah yang dihadapi di dalam kehidupan bermasyarakat.
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2.1.9.3. Manfaat Pendidikan IPS

Melihat fenomena sosial dan peran pendidikan, maka pendidikan IPS misi

utamanya adalah penanaman dan pembentukkan nilai-nilai demokrasi dalam

kehidupan sosial masyarakat (Bank dalam Pargito, 2009:43).

Dalam dokumen “expectation: Curriculum Standars for Social

Studies/NCSS(1984: 4) dinyatakan bahwa:

“Social Studies programs help studens construct a knowledge base and attitudes

drawn from academic disciplines as specialized ways of viewing reality”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa program IPS membantu anak membangun

pengetahuan dasar dan sikap-sikap yang berasal dari disiplin-disiplin akademik

sebagai cara yang khas dalam memandang realitas.Dengan demikian, dapat

dinyatakan bahwa manfaat belajar IPS adalah siswa dapat mengembangkan

pengetahuannya, kemampuan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat,

sekaligus membantu siswa mengembangkan sikap, nilai dan norma yang berlaku

di dalam masyarakat yang demokratis.

2.2. Penelitian yang Relevan

Dibawah ini merupakan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

pengembangan bahan ajar berupa modul IPS, oleh karena itu penelitian tersebut

biasanya berada dalam koridor Pembelajaran IPS terpadu yang terdapat di jenjang

SMP ataupun SMA. Adapun Penelitian yang relevan meliputi:
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Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan

No. Nama Judul Tujuan Metd Hasil
1 Simanjuntak,

Tianna
(Tekno-
Pedagogi
Vol. 3 No. 2
September
2013 : 25-34
ISSN 2088-
205X

Pengemban
gan Bahan
Ajar
IPSTerpadu
Berkarakter
untuk
meningkatk
an
Keterampil
an Sosial
SMP Kelas
VII
Semester I

Penelitian ini
bertujuan untuk
menghasilkan
bahan ajar IPS
Terpadu yang
layak digunakan
pada
pembelajaran
Ilmu
Pengetahuan
Sosial (IPS)
untuk
meningkatkan
keterampilan
sosial siswa
Kelas VII SMP,
serta mengetahui
keefektifan
bahan ajar hasil
pengembangan.

Researc
h and
Develop
ment

Hasil penelitian adalah sebagai
berikut: (1) menghasilkan bahan
ajar untuk pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial siswa SMP
yang dikemas dalam bentuk buku
dengan materi “Perkembangan
pada Masa Islam di Indonesia”.
Produk yang dihasilkan layak
digunakan untuk pembelajaran
berdasarkan validasi dari ahli
materi, ahli media, uji coba
terbatas, serta uji coba lapangan.
(2) Bahan ajar hasil
pengembangan untuk siswa kelas
VII di SMP N 3 Berbah ini efektif
digunakan dalam pembelajaran
IPS untuk meningkatkan
keterampilan sosial siswa.
Peningkatan skor postes pada
kelas yang menggunakan bahan
ajar sebesar 13,87% dengan
nilai gain score 0,45 dan
ketuntasan siswa 100%.

2 Amar,
Syahrul.
Abdul
Rasyad dan
Suhartiwi
(Jurnal
Education
Vol. 10 No. 2,
Desember
2015, Hal.
331-352)

Pengemban
gan Model
Pembelajar
an dan
Bahan Ajar
IPS
Terpadu
untuk
Meningkat
kan
Kemampua
n
Memecahk
an Masalah
pada Siswa
Kelas VII
di SMP
Kota
Selong

Tujuan penelitian
ini merupakan
penelitian
pengembangan
yang
menghasilkan
sebuah model
dan bahan ajar
IPS Terpadu di
SMP, yang
diharapkan
mampu
memberikan
solusi bagi guru
dan siswa dalam
memadukan
materi ajar IPS
serta menambah
wawasan siswa
lintas kajian di
pelajaran IPS.

Researc
h and
Develop
ment

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa guru dan siswa SMP Kota
Selong mengalami kesulitan
menghubungkan dan
mengintegrasikan materi ajar IPS
Terpadu. Guru belum mampu
menyampaikan materi ajar secara
integral antara sejarah, ekonomi
geografi dan sosiologi. Kondisi
ini berpengaruh pada rendahnya
wawasan siswa terhadap
interdisipliner keilmuan IPS.
Guru dan siswa membutuhkan
sebuah Model pembelajaran dan
bahan ajar yang terintegrasi. Hasil
penelitian menunjukkan model
pembelajaran dan bahan ajar yang
telah dirancang tergolong kriteria
sangat baik dan relevan dalam
pembelajaran berdasarkan uji
validatas ahli.
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No. Nama Judul Tujuan Metd Hasil
3 Fajarini,

Anindya
(Tesis.2015.
Univ.Negeri.
Malang)

Pengemban
gan Modul
IPS
berbasis
Problem
Based
Learning
(PBL)
dengan
Scaffolding
untuk
Meningkat
kan
Keterampil
an Sosial
siswa
SMP/MTs
Kelas VII

Tujuan
pengembangan
modul IPS
berbasis PBL
agar siswa dapat
menyelesaikan
masalah melalui
pemberian
masalah yang
bersumber dari
masalah sehari-
hari. Namun
demikian,
pelaksanaan PBL
dalam kegiatan
pembelajaran
juga memiliki
berberapa
kelemahan, salah
satunya kesulitan
siswa dalam
proses
penyelesaian
masalah.
Scaffolding
dapat menjadi
solusi untuk
menutupi
kelemahan
tersebut, dimana
scaffolding
mengarahkan
siswa untuk
bergerak
melampaui
keterampilan dan
tingkat
pengetahuannya.

Researc
h and
Develop
ment

Berdasarkan hasil penelitian
modul IPS berbasis Problem
Based Learning (PBL) dengan
Scaffolding,menunjukkan bahwa
modul yang disusun memiliki
kelayakan dapat dikembangkan
lebih lanjut sebagai alternatif
pemecahan masalah proses
pembelajaran IPS SMP/MTs.
Hasil penilaian dari uji coba tahap
awal memperoleh rata-rata
persentase sebesar 85,33% yang
berarti modul valid atau layak
digunakan. Hasil dari uji
keterterapan dalam uji coba
lapangan utama memperoleh
persentase 84,84% yang berarti
angka keterterapan termasuk
kategori sangat tinggi. Sedangkan
hasil uji keefektifan modul
dengan melihat hasil belajar
siswa, menunjukkan bahwa rata-
rata hasil belajar siswa mampu
melampaui batas minimal dari
setiap aspek kompetensi dalam
pembelajaran IPS.

4 Afandi,
Ashari.
(Tesis.2016.
Univ. Negeri.
Yogyakarta)

Pengemban
gan Modul
IPS untuk
Meningkatk
an hasil
belajar
siswa SMP
Kelas VIII
Semester 1
Dengan
Tema
Keunggula
n Lokasi
Dan
Kehidupan
Masyarakat
Indonesia

Penelitian ini
bertujuan untuk:
1) Mengetahui
kelayakan modul
dalam
pembelajaran
IPS sebagai
bahan ajar untuk
meningkatkan
hasil belajar
siswa. 2)
Mengetahui
tanggapan guru
dan siswa
terhadap modul
sebagai bahan
ajar.

Researc
h and
Develop
ment

Hasil penelitian menunjukkan: 1)
Modul dinyatakan layak untuk
digunakan sebagai bahan ajar
dengan ditentukan melalui hasil
belajar sehingga diperoleh nilai
rata-rata meningkat menjadi 66,20
sebelumnya 37,00 2) Tanggapan
terhadap modul diperoleh nilai
rata-rata 4,20 oleh guru dengan
kategori “baik” dan 4,38 oleh
siswa dengan kategori “sangat
baik”.
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No. Nama Judul Tujuan Metd Hasil
5 Bawa,I Dewa

Gede Alit Rai
(Jurnal.
Penelitian
Pendidikan.
Vol.4. No.1
Tahun 2014)

Pengemban
gan Bahan
Ajar IPS
Berorientas
i IPS
Terpadu
untuk
Meningkatk
an Prestasi
Belajar
Siswa SMP
Kelas VII
(Tesis)

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengembangkan
bahan ajar IPS
Terpadu yang
teruji validitas
dan
efektivitasnya
dalam upaya
meningkatkan
prestasi belajar
siswa SMP kelas
VII.

Researc
h and
Devolep
ment

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa bahan ajar tergolong
kriteria baik karena telah teruji
validitasnya.Implementasi
terbatas di kelas termasuk kriteria
sangat baik. Efektivitas
pengembangan bahan ajar ini
diperoleh dari data pra
eksperimen tanpa kelompok
kontrol. Hasil perhitungan uji-t
memberikan nilai sig sebesar
0,001. Berdasarkan hasil tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang
signifikan untuk prestasi belajar
siswa sebelum dan sesudah diberi
bahan ajar IPS berorientasi IPS
Terpadu.

6 Purnomo,
Budi (Jurnal
Ilmiah Univ.
Batanghari
Jambi Vol.14
No.2 Tahun
2014)

Pengemban
gan Bahan
Ajar Ilmu
Pengetahua
n Sosial
Terpadu
dengan
Pendekatan
Kontekstual
untuk
Meningkatk
an Hasil
Belajar
Siswa SMP
Kelas IX
Semester I

Menghasilkan
produk bahan
ajar (modul)
Ilmu
Pengetahuan
Sosial (IPS)
Terpadu yang
menarik/sesuai/la
yak pada Sekolah
Menengah
Pertama (SMP)
kelas IX
semester 1, serta
mengembangkan
bahan ajar
(modul)
IlmuPengatahuan
Sosial (IPS)
Terpadu dengan
pendekatan
kontekstual

Researc
h and
Devolep
ment

Hasil pengujian produk yang
diperoleh kualitas sebagai berikut:
(1) aspek studi lapangan diperoleh
kualitas yang sangat baik dengan
86,5% dan nilai rata-rata 4325,
(2) aspek desain dengan kategori
sangat baik 90,04% dan nilai rata-
rata 4,52,(3) uji kelompok kecil
termasuk kategori baik dengan
82,19% dan nilai rata-rata 4,10,
(4) uji lapangan diperoleh sangat
berkualitas baik dengan 84,23%
dan 88,35%. Nilai rata 4,21 dan
4,42, nilai rata-rata sehingga
pretest 68,91 dan
41,10, dan nilai rata-rata post tes
kelas eksperimen sebesar 93,25.
Modul ini dapat digunakan
siswasecara mandiri atau dengan
bimbingan guru pada
pembelajaran ilmu sosial di kelas.

7 Setyowati,
Retno (Jurnal
Pendidikan.
Vol.2 No. 2
tahun 2013.
ISSN 2502-
6232)

Pengemban
gan Modul
IPA
Berkarakter
Peduli
Lingkungan
Tema
Polusi
untuk
Meningkatk
anHasil
Belajar dan
Aktivitas
Belajar
Siswa SMK
N 11
Semarang

Tujuan penelitian
ini adalah
memberikan
gambaran
tentang
bagaimanapenge
mbangan modul,
serta layak dan
efektifnya modul
yang
dikembangkan.

Researc
h and
Devolep
ment

Hasilpenelitian menunjukkan
bahwa modul yang dikembangkan
layak dan efektif untuk siswa
kelas XISMK N 11 Semarang.
Modul mendapat penilaian layak
dari ahli setelah melalui beberapa
tahapan revisi,selain itu modul
efektif digunakan oleh siswa
dilihat dari keaktifan serta nilai
ketuntasan klasikal yangmencapai
lebih 85% dari siswa. Berpijak
dari hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa modul
yangdikembangkan mendapat
penilaian layak dari pakar, serta
efektif digunakan dalam
pembelajaran oleh siswakelas XI
Multimedia 2 dengan ketuntasan
klasikal mencapai 86% dan
aktivitas siswa sebesar 91,4%.
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8 Anhar,

Ahmad
(jurnal
pendidikan.
v. 3, n. 1,
nov. 2014.
ISSN 2252-
6684)

Pengemban
gan Bahan
Ajar IPS
Berupa
Modul
Berbasis
Problem
Based
Instruction
(PBI) pada
Pokok
Bahasan
Kondisi
Fisik
Wilayah
Indonesia
di SMP
Kecamatan
Pringapus
Kabupaten
Semarang

Tujuan penelitian
ini adalah:
“mengetahui
kelayakan bahan
ajar berupa
modul
berbasis problem
based
instruction (PBI)
sebagai bahan
ajar IPS pada
pokok bahasan
kondisi fisik
wilayah
Indonesia di
SMP Kecamatan
Pringapus
Kabupaten
Semarang”.

Reseacr
h and
Develop
ment

Hasil dari validasi modul yang
dilakukan oleh tim ahli (expert)
menunjukkan persentase rata-rata
89% dengan kriteria sangat layak
, hasil dari tanggaapan guru
menunjukkan persentase rata-rata
89% dengan kreteria sangat layak
dan tanggapan dari siswa
menunjukkan persentase rata-rata
84% dengan kriteria layak.
Berdasarkan hasil penelitian dapat
ditarik kesimpulan bahwa modul
berbasis problem based
instruction layak digunakan
sebagai bahan ajar mata pelajaran
IPS pokok bahasan kondisi fisik
wilayah Indonesia.

9 Izzati (Jurnal
pendidikan.
Vol. 2, No. 2.
2013)

Pengemban
gan Modul
IPS
Tematik
dan
Inovatif
pada Tema
Pencemara
n
Lingkungan
untuk
Meningkatk
an
Karakter
Siswa
Kelas VII
SMP

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
kelayakan modul
IPS tematik dan
inovatif pada
tema pencemaran
lingkungan dan
mengetahui
pengaruh modul
terhadap
peningkatan
karakter siswa
kelas VII SMP.

Reseacr
h and
Develop
ment

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, didapatkan
kelayakan modul dengan kategori
sangat layak, angket siswa dan
guru mendapatkan kriteria sangat
baik, aktivitas siswa mendapat
kategori sangat aktif, dan analisis
hasil belajar siswa mencapai
KKM sebesar 100%. Berdasarkan
hasil analisis karakter siswa
diperoleh peningkatan karakter
siswa dengan kategori sedang.
Skor tertinggi terdapat pada
karakter komunikatif dan skor
terendah pada karakter percaya
diri.

10 Rizqi,
Akmalia
Marifathur
(jurnal
pendidikan.
Vol 2 No 1
(2013):
February
2013)



Pengemban
gan Modul
IPA
Terpadu
Berkarakter
Tema
Pemanasan
Global
untuk
Meningkatk
an
Karakter
Siswa
Smp/Mts

Tujuan dalam
penelitian ini
adalah
mengetahui
kelayakan dan
keefektifan
modul IPA
terpadu berbasis
pendidikan
karakter yang
telah
dikembangkan
peneliti.

Researc
h and
Develop
ment

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa modul IPA terpadu
berbasis pendidikan karakter
layak dan efektif untuk
pembelajaran. Hal ini terlihat dari
skor kelayakan penilaian
mencapai 3,54 sesuai kriteria
layak menurut BSNP. Sedangkan
ketuntasan klasikal yang
diperoleh siswa pada uji
pelaksanaan lapangan mencapai
100% yang artinya modul efektif
diterapkan untuk pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian
disimpulkan bahwa modul IPA
terpadu berbasis pendidikan
karakter dengan tema Pemanasan
Global efektif dan dapat
digunakan dalam pembelajaran di
SMP/MTs kelas VII.
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11 Yulianti,

Saptiti (jurnal
pendidikan.
Vol 5, No 1
tahun 2014)

Pengem
bangan
Modul
Berbasis
Project
Based
Learnin
g untuk
Mengopt
imalkan
Life
Skills
pada
Siswa
Kelas X
SMA N
1
Petanah
an
Tahun
Pelajara
n
2013/20
14

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengoptimalkan
life skills siswa
serta untuk
mengetahui
kelayakan modul

Researc
h and
Develop
ment

Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh rerata skor hasil validasi
modul dari dosen ahli 76 skor
(86,36%), dari guru fisika 85,5
skor (97,16%), dan dari teman
sejawat 80 skor (90,91%). Dari
ketiga hasil validasi tersebut
diperoleh rerata skor untuk modul
sebesar 80,6 skor (91,59%). Dari
hasil validasi tersebut dapat
diartikan bahwa modul memiliki
kelayakan isi yang baik, bahasa
yang mudah dipahami,
mengandung langkah-langkah
project based learning dan
tampilan secara umum menarik
sehingga dapat membantu siswa
dalam mencapai pemahaman
materi alat-alat optik dan
mengoptimalkan life skills siswa

12 Wicaksono,
Imam (Tesis.
2014. UNY)

Pengem
bangan
Modul
IPA
Berbasis
Proyek
untuk
Meningk
atkan
Kemand
irian
Belajar
dan
Hasil
Belajar
Siswa
SMP

Penelitian ini
bertujuan untuk:
(1)
mengembangkan
modul IPA
berbasis proyek,
(2) mengetahui
kelayakan modul
IPA berbasis
proyek, (3)
mengetahui
adanya
perbedaan rata-
rata kemandirian
belajar dan hasil
belajar siswa
yang
menggunakan
modul IPA
berbasis proyek
dengan siswa
yang
menggunakan
BSE sebagai
bahan ajar.

Researc
h and
Develop
ment

Hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut. (1) Modul pembelajaran
IPA berbasis proyek dengan tema
siklus air perkotaan. (2) Pada tahap
validasi oleh ahli media dan materi
modul dinilai “sangat baik” pada
semua aspek penilaian, oleh guru
IPA dan teman sejawat dinilai
“sangat baik” pada aspek materi
dan penyajian, dan “baik” pada
aspek bahasa/keterbacaan. Pada uji
skala kecil dan penilaian akhir,
siswa menilai modul “ baik” untuk
semua kategori. (3) Analisis
perbedaan skor rata-rata
kemandirian belajar dan hasil
belajar melalui uji multivariat
(MANOVA) menghasilkan nilai
signifikansi 0,025 dengan taraf
signifikansi 5%. Hasil dalam test of
between-subject effects menyatakan
tingkat signifikansi variabel
kemandirian belajar antar kelas
kontrol dan eksperimen adalah
0,494, sedangkan tingkat
signifikansi untuk variabel hasil
belajar adalah 0,006. Hasil tersebut
memperlihatkan bahwa
pembelajaran dengan modul hasil
pengembangan menghasilkan
perbedaan rata-rata kemandirian
belajar dan hasil belajar siswa,
dengan deskripsi bahwa
implementasinya tidak dapat
membuat perbedaan yang signifikan
pada kemandirian belajar.
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13 Casey,

Kevin
(Internation
al Journal
of
Educational
Technology
in Higher
Education
2017.
DOI: 10.11
86/s41239-
017-0044-
3)

Utilizing
student
activity
patterns to
predict
performanc
e

Apart from being
able to support
the bulk of
student activity
in suitable
disciplines such
as computer
programming,
Web-based
educational
systems have the
potential to yield
valuable insights
into student
behavior.
Through the use
of educational
analytics, we can
dispense with
preconceptions
of how students
consume and
reuse course
material. In this
paper, we
examine the
speed at which
students employ
concepts which
they are being
taught during a
semester. To
show the wider
utility of this
data, we present
a basic
classification
system for early
detection of poor
performers and
show how it can
be improved by
including data on
when students
use a concept for
the first time.
Using our
improved
classifier, we can
achieve an
accuracy of 85%
in predicting
poor performers
prior to the
completion of the
course

Researc
h and
Develop
ment

Early intervention is invaluable to
identify at-risk students before
they fail a module. Pass-fail
classifiers can be useful in
identifying these at-risk students,
but only if they are accurate. We
have been able to improve the
accuracy of our basic pass-fail
classifier by adding the concept
adoption times for the six chosen
concepts as dimensions to the
classifier. The improvement in the
classifier is not apparent until
week 10 of the 16-week module.
This is due to a degree of back-
loading of student effort where
they do not spread their effort out
evenly during the semester.
However, once enough data
becomes available on student
compilations (around week 10)
the accuracy of the classifier
improves significantly. At this
point in time, 6 weeks remain
before the final written exam,
leaving some scope for
intervention.
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14 Kintu,

Mugenyi Jus
tice
(Internationa
l Journal of
Educational
Technology
in Higher
Education.
2017.
DOI: 10.11
86/s41239-
017-0043-
4)

Blended
learning
effectivenes
s: the
relationshi
p between
student
characteris
tics, design
features
and
outcomes

This paper
investigates the
effectiveness of a
blended learning
environment
through
analyzing the
relationship
between student
characteristics
and background,
design features
and learning
outcomes. It is
aimed at
determining the
significant
predictors of
blended learning
effectiveness
taking student
characteristics
and background
and also design
features as
independent
variables and
learning
outcomes as
dependent
variables.

Experi
ment

The final semester evaluation
results were used as a measure
for performance as an outcome.
We applied the online self
regulatory learning questionnaire
for data on learner self
regulation, the intrinsic
motivation inventory for data on
intrinsic motivation and other
self-developed instruments for
measuring the other constructs.
Multiple regression analysis
results showed that blended
learning design features
(technology quality, online
modules and face-to-face support)
and student characteristics
(attitudes and self-regulation)
predicted student satisfaction as
an outcome. The results indicate
that some of the student
characteristics and backgrounds
and design features are
significant predictors for student
learning outcomes in blended
learning.

15 Kumar,
Shalendra (In
ternational
Journal of
Educational
Technology
in Higher
Education.
2016.
DOI: 10.11
86/s41239-
016-0036-
8)

Integration
of learning
technologie
s into
teaching
within
Fijian
Polytechnic
Institutions

The purpose of
this study was to
gain a better
understanding of
lecturers’
perceptions of
the value of
learning
technologies and
factors likely to
influence their
decisions to
adopt and
integrate these
technologies into
teaching as well
as challenges
they are likely to
face.

Survey
Design

A survey was administered to fifty
five self-selected lecturers
involved in teaching within three
Polytechnics in Fiji. Although
overall findings suggested that
lecturers strongly valued the
contribution of learning
technologies in enhancing student
learning, a number of factors
likely to influence the rapid
adoption of these technologies
were identified. These included
attitude towards technology and
perceived usefulness of
technology in teaching, the
institutional cultural environment,
as well as resources available to
support uptake. This research
contributes to the growing
significance of individual,
contextual and cultural influences
in the adoption of learning
technologies into teaching.
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16 Cavalcant,

Maria Tereza
L. (Internati

onal Journal
of
Educational
Technology
in Higher
Education.
2016.
DOI:10.118
6/s41239-
016-0031-
0)

Fostering
innovation
in social
work and
social
education
degrees:
multilingual
environment
and tools
for social
change

The objective
was to provide a
broader outlook
on socialism and
socialism to
enhance the
student's
knowledge and
their willingness
to build society
and shape key
values. There
needs to be
changes in
education for the
achievement of a
society that is
aware of
togetherness,
mutual respect,
tolerance,
morale,
awareness of
empathy is very
important in the
life of the
community.

Researc
h and
Develop
ment

Results have shown a
predisposition to adopt new
technologies in their professional
life as the final products reflected
a very positive image of the
perspectives of innovations in the
social sector as well as their
willingness to innovate as future
professionals.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah diuraikan di atas, kaitan penelitian

pengembangan Bahan Ajar yang akan diteliti adalah memiliki kesamaan

mengenai jenis bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu modul. Pada umumnya

penelitian tentang pengembangan bahan ajar sudah banyak yang mengkaji, namun

dalam penelitian pengembangan ini penulis mencoba mengembangkan modul

pembelajaran yang dipadukan dengan model pembelajaran Jigsaw untuk

meningkatkan keterampilan sosial siswa. Penelitian ini mengembangkanbahan

ajar pada mata pelajaran IPS dan hanya sampai padatahap pengembangan dengan

penilaian kelayakan oleh pakar dan hasil belajar siswa.
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Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Fajarini (2015) dengan judul Pengembangan

Modul IPS berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan Scaffolding untuk

Meningkatkan Keterampilan Sosial siswa SMP/MTs Kelas VII.Berdasarkan jenis

penelitiannya memiliki kesamaan yaitu penelitian dan pengembangan (R&D).

Kelebihan dari modul IPS berbasis Problem Based Learning (PBL) agar siswa

dapat menyelesaikan masalah melalui pemberian masalah yang bersumber dari

masalah sehari-hari. Namun demikian, pelaksanaan PBL dalam kegiatan

pembelajaran juga memiliki berberapa kelemahan, salah satunya kesulitan siswa

dalam proses penyelesaian masalah Sejalan dengan hal tersebut pengembangan

materi pada Bahan Ajar IPS akan dikaitkan dengan permasalahan di lingkungan

sehari-hari dilengkapi gambar dan keterangannya.

Penelitian relevan yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

adalah penelitian yang dilakukan oleh Tiana Simanjuntak (2013) dengan judul

Pengembangan Bahan Ajar IPS Terpadu Berkarakter untuk meningkatkan

Keterampilan Sosial SMP Kelas VII Semester I. Penelitian ini bertujuan untuk

menghasilkan bahan ajar yang layak digunakan pada pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa Kelas

VII SMP, serta mengetahui keefektifan bahan ajar hasil pengembangan.Sejalan

dengan penelitian ini, pengembangan bahan ajar IPS yang akan dikembangkan

berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi di alam (lingkungan

kita)sehingga siswa dapat menuangkan pemikirannya untuk menyelesaikan

masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari.
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Hasil penelitian relevan yang bersumber dari Jurnal Internasionalyang sesuai

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kintu (2017) dengan

judul Blended learning effectiveness: the relationship between student

characteristics, design features and outcomes.

Penelitian ini bertujuansebagai berikut “This paper investigates the
effectiveness of a blended learning environment through analyzing the
relationship between student characteristics and background, design
features and learning outcomes. It is aimed at determining the significant
predictors of blended learning effectiveness taking student characteristics
and background and also design features as independent variables and
learning outcomes as dependent variables”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan Kintu (2017) memiliki arti bahwa,

Makalah ini menyelidiki keefektifan lingkungan belajar campuran melalui analisis

hubungan antara karakteristik dan latar belakang siswa, fitur desain dan hasil

belajar. Hal ini bertujuan untuk menentukan efektivitas pembelajaran campuran

yang berasal dari karakteristik dan latar belakang dan fitur desain, siswa sebagai

variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel dependen.

Berdasarkan arti tersebut dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui keefektifan lingkungan belajar melalui hubungan antara

karakteristik dan latar belakang siswa. Pembelajaran memadukan antara kualitas

teknologi, modul online dan tatap muka. Hasil analisis regresi berganda

menunjukkan bahwa fitur desain pembelajaran campuran (kualitas teknologi,

modul online dan tatap muka) dan karakteristik siswa (sikap dan pengaturan diri)

memprediksi kepuasan siswa sebagai hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa beberapa karakteristik siswa  dan latar belakang serta fitur

desain merupakan hasil belajar siswa dalam pembelajaran campuran.
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Penelitian relevan yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

adalah penelitian yang dilakukan oleh Cavalcant (2016) dengan judul Fostering

innovation in social work and social education degrees: multilingual environment

and tools for social change.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: The objective was to provide a
broader outlook on socialism and socialism to enhance the student's
knowledge and their willingness to build society and shape key values.
There needs to be changes in education for the achievement of a society
that is aware of togetherness, mutual respect, tolerance, morale,
awareness of empathy is very important in the life of the community.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas memiliki arti bahwa tujuan

penelitian ini untuk memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pandangan

sosial atau tindakan sosial dan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan

kesediaan mereka untuk membangun masyarakat dan membentuk nilai-nilai

dalam masyarakat. Perlu ada perubahan dalam pendidikan untuk tercapainya suatu

masyarakat yang sadar akan kebersamaan, saling menghormati, toleransi,

semangat kerja, kesadaran akan empati yang sangat penting dalam kehidupan

masyarakat.

Berdasarkan arti tersebut dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini bertujuan

bahwa Penanaman nilai-nilai perlu dilakukan sejak dini, tujuannya agar

pengalaman dan pengetahuan siswa dapat berkembang secara terampil, serta

mampu mengaplikasikan nilai dan norma yang berlaku, dan mampu berpartisipasi

aktif dalam bermasyarakat. Selain itu agar siswa memiliki kepekaan dan

kemampuan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya dalam merespon

persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat



95
2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Penggunaan bahan ajarakandapat membantu dalam proses pembelajaran sehingga

dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru.

Berbagai upaya melalui inovasi strategi pembelajaran khususnya oleh guru yang

dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, agar siswa memperoleh

pembelajaran melalui proses pembelajaran yang memberikan pengalaman-

pengalaman belajar yang bermakna dan diselenggarakan secara interaktif,

menyenangkan, memotivasi, menantang siswa untuk berpartisipasi aktif serta

memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, kemandirian, bakat, minat serta

psikologis siswa.

Pengembangan bahan ajar IPSdiharapkan dapat  melibatkan siswa secara aktif dan

optimal dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan kemampuan siswa

dalam belajar.  Siswa dapat menggali informasi, memperoleh modal pengetahuan

awal, mengolah informasi melalui proses asimilasi, akomodasi dan equilibrasi,

selanjutnya dapat mengkonstruk pengetahuan selain itu proses pembelajaran yang

memungkinkan para siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik

secara mental maupun secara fisik.Kerangka berpikir penelitian digambarkan pada

skema berikut ini:
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Gambar 2.5. Kerangka Pikir Penelitian

2.4. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian pengembangan bahan ajar IPS ini adalah:

1. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk bahan ajar IPS.

Pengembangan bahan ajar IPS menggunakan 10 langkah model

pengembangan Borg and Gall.

2. Menguji efektivitas produk yang dikembangkan dengan hipotesis penelitian

dirumuskan yaitu pengembangan bahan ajar IPS efektivitasnya lebih tinggi

dari bahan ajar yang tersedia di sekolah.

Teori Belajar dan
Keterampilan Sosial

Keterampil
an Sosial

Kompetensi
Peserta
didik

Kebutuhan
bahan ajar

IPS

Rancangan
bahan ajar

IPS

Uji
Coba

Karakteristik dan
Materi Pembelajaran

Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar



III.  METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pengembangan bahan ajar IPS menggunakan prosedur penelitian Research and

Development. Penelitian dan pengembangan, atau yang lebih dikenal dengan

istilah Research and Development (R&D) merupakan strategi untuk

mengembangkan sebuah produk pada bidang pendidikan. Merujuk pada pendapat

Borg & Gall dalam Wallace (2003: 114) penelitian dan pengembangan bidang

pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan

mengesahkan produk baru bidang pendidikan, yang disusun secara

sistematiskemudian mengevaluasi produk sampai didapatkan kriteria yang lebih

efektif, berkualitas atau dapat disebut berstandar baik.

Berdasarkan pendapat Borg dan Gall tersebut dikatakan bahwa penelitian dan

pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan efektivitas produk

yang digunakan sekolah dalam proses pembelajaran, dengan harapan dapat

menghasilkan media, sistem, pola, model, kurikulum, buku ajar, model alat

evaluasi ataupun perangkat pembelajaran lain yang lebih baik. Menurut Borg &

Gall dalam Wallace (2003: 116) ada beberapa langkah yang diperlukan dalam

penelitian dan pengembangan meliputi langkah-langkah:
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Gambar 3.1. Tahap-Tahap R & D menurut Borg& Gall dalam Wallace (2003: 116)

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan berdasarkan menurut Borg and

Gall dalam Wallace (2003: 116) yaitu dengan langkah pertama mengumpulkan

berbagai informasi permasalahan pembelajaran dilapangan, selanjutnya langkah

kedua dan ketiga merencanakan kemudian mengembangkan desain produk sesuai

kebutuhan, pada langkah keempat melakukan uji coba pendahuluan, pada langkah

kelima merevisi produk utama dari berbagai pendapat ahli dijadikan masukan

untuk perbaikan desain produk utama, setelah itu pada langkah keenam

melakukan uji coba utama dilanjutkan pada langkah ketujuh desain diperbaiki,

langkah kedelapan kembali menguji secara terbatas dan sebagai eksperimen

pengujian dapat digunakan pada satu kelas terlebih dahulu selanjutnya pada

langkah kesembilan melakuakn revisi terhadap produk akhir dan langkah terakhir

kesepuluh adalah desiminasi dan implementasi.

Pada langkah – langkah penggunaan metode Research and Development ( R&D )

terdiri atas 10 langkah, akan tetapi dalam pelaksanaan peneliti ini hanya

menggunakan 6 langkah saja dikarenakan penelitian ini hanya dalam skala kecil

dan digunakan hanya di tempat penelitian ini dilakukan. Selain itu, alasan

2. Planning

10.Dessimana-
tion and
implemen-
tation

4. Preliminary
field testing

3.Development
preliminary
form of
product

5.Main field
revision

9.Final
product
revision

7. Operational
productrevis
ion

8. Operational
product
testing

6.Main field
testing

1.Research and
information
collecting
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menyederhanakan langkah penelitian ini hanya sampai pada langkah ke 6

dikarenakan penelitian ini hanya sebatas uji coba prototype produk dalam skala

kecil dan digunakan hanya di tempat penelitian ini dilakukan.

3.2. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan

Penelitian pengembangan yang dilakukan menggunakan langkah-langkah

pengembangan Borg and Gall antara lain: 1) Penelitian dan pengumpulan

informasi; 2) Perencanaan; 3) Pengembangan produk awal; 4) Uji coba

pendahuluan; 5) Revisi terhadap produk utama; 6) Uji coba utama

Berikut tahapan pengembangan bahan ajar IPS yang diadaptasi dari model

penelitian Borg and Gall.

Gambar 3.2. Tahapan Pengembangan bahan ajar IPS Adaptasi Dari Model
Penelitian Borg and Galldalam Wallace (2003: 118)

MENGANALISIS KEBUTUHAN
1. (research and information collecting)

MENENTUKAN MATA PELAJARAN YANG DIKEMBANGKAN

MERUMUSKAN SILABUS MATA PELAJARAN YANG DIKEMBANGKAN
2. (Planning-includes defining skills to be learned, stating and sequencing objectives, identifying

learning activities, and small-scale feasbility testing}

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN
3. Develop preliminary form of product-includes preparations of
instructional materia ls, procedures, and evaluation instrument)

Merumuskan Tujuan
Umum Pembelajaran

(SK)

VALIDASI

Uji Coba Pendahuluan Uji Coba Utama Uji Coba Lapangan

Melakukan analisis pembelajaran

Analisis
Karakteristik Siswa

Menulis tujuan
khusus
pembelajaran
(KD)

seleksi bahan
ajar, metode
dan model
pembelajaran

Memanfaat
kan bahan
ajar

Melibatkan
siswa dalam
kegiatan belajar

Merancang
dan
melakukan
evaluasi

Evaluasi dan revisi

Revisi materi program pembelajaran
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3.2.1. Penelitian dan pengumpulan informasi

Tahapan penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan need assessment.

Tahapan ini dilakukan melalui pengamatan, pra survey terutama untuk

mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan penilaian siswa kelas VII

terhadap pelajaran IPS dan penggunaan bahan ajar IPS di SMP N 22 Bandar

Lampung. Output yang dihasilkan berupa karakteristik atau profile calon siswa,

identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci

didasarkan atas kebutuhan. Hasil penelitian pendahuluan ini diharapkan dapat

digunakan untuk merumuskan desain produk yang akan dikembangkan.

Untuk melengkapi data digunakan sejumlah metode yakni, wawancara, observasi,

survei dan analisis konten pada silabus, RPP dan bahan ajar. Wawancara

digunakan untuk mendapatkan informasi dari siswa kelas VII dan 2 guru IPS.

Wawancara pada siswa mengenai pembelajaran IPS dan kesulitan yang siswa

alami selama ini, selanjutnya dari informasi siswa yang ada dilanjutkan pada

wawancara terhadap guru IPS tentang bahan ajar yang digunakan serta kebutuhan

guru IPS kelas VII terkait pengadaan bahan ajar.

3.2.2. Perencanaan

Tahap perencanaan dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (blue-print)

atau rancang bangun.  Produk yang akan dikembangkan adalah suatu bahan ajar,

maka yang didesain adalah pengembangan materinya, dimana rancangan ini

disesuaikan dengan need assessment yang telah dilakukan.  Artinya, rancangan

desain bahan ajar IPS ini disesuaikan dengan karakteristik siswa dan  tujuan
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pembelajaran. Berdasarkan informasi dari hasil observasi temuan dan wawancara

kepada guru IPS kelas VII ditemukan bahwa kebutuhan bahan ajar sangat nampak

akan proses tersebut. Langkah selanjutnya perencanaan untuk kegiatan

pembelajaran dengan pengembangan bahan ajar yaitu modul.

Tabel 3.1. Rancangan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar IPS

Pertem
uan/

Alokasi
waktu

Kompete
nsi Dasar

Materi
Pokok/sub

pokok Bahasan

Model
Pemb
elajar

an

Kegiatan
Sumber
Belajar

Pertemu
an 1 (2 x
45
Menit)

Mendeskri
psikan
gejala-
gejala
yang
terjadi di
atmosfer
dan
hidrosfer
serta
dampakny
a terhadap
kehidupan
.

1.Sifat fisik
atmosfer.

2.Pengertian
cuaca dan iklim

3.Unsur-unsur
cuaca dan iklim

Koper
atif
tipe
Jigsaw

 Mengamati dan tanya jawab
tentang keadaan udara di luar
kelas untuk dapat menjelaskan
pengertian atmosfer menjelaskan
unsur-unsur penyusun atmosfer
dan manfaatnya bagi kehidupan
di bumi serta menyimpulkan
sifat-sifat fisik atmosfer.

 Tanya jawab tentang unsur-unsur
cuaca dan iklim untuk dapat
mendeskripsikan pengertian
cuaca dan iklim

 Diskusi mengenai tipe hujan
(orografis, konveksi, frontal).

 Mengamati gambar dan diskusi
mengenai proses terjadinya angin
dan memberikan contoh-
contohnya.

 Mengamati gambar dan
berdiskusi mengenai macam-
macam bentuk awan dan akibat
yang akan ditimbulkannya

 Mengamati gambar dan
berdiskusi mengenai tentang
tipe-tipe hujan

 Buku sumber
yang relevan:

1.Sardiman,
dkk. 2006.
Khazanah
Ilmu
Pengetahuan
Sosial Kelas
VII. Solo. PT
Tiga
Serangkai
Pustaka
Mandiri.

2.Sulistyo,
Hasan Budi,
dkk. 2004.
Geografi
untuk SMP
Kelas VII.
Erlangga.
Jakarta.

3.Wardiyatmok
o, K. 2012.
Ilmu
Pengetahuan
Sosial.
Erlangga.
Jakarta

4.Legawa, I
Wayan, dkk.
2008.
Contextual
Teaching and
Learning Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
SMP/MTs.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.

Pertemu
an 2 (2 x
45
Menit)

4.Pembagian
wilayah iklim

5.Persebaran
wilayah iklim
di Indonesia

6.Dampak
perbedaan
cuaca dan iklim
terhadap
kehidupan
masyarakat

Koper
atif
tipe
Jigsaw

Mendiskusikan dan mengamati
gambar pembagian iklim
berdasarkan letak lintang dan
letak benua

Mendiskusikan tipe iklim di
Indonesia berdasarkan ciri-ciri

Mendiskusikan dampak
perbedaan cuaca dan iklim
terhadap kehidupan masyarakat
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Pertem

uan/
Alokasi
waktu

Kompete
nsi Dasar

Materi
Pokok/sub

pokok Bahasan

Model
Pemb
elajar

an

Kegiatan
Sumber
Belajar

Pertemu
an 3 (2 x
45
Menit)

7.Siklus
hidrologi.

8.Perairan darat
(sungai, danau,
telaga, rawa,
dan air tanah

Koper
atif
tipe
Jigsaw

 Pengamatan gambar dan tanya
jawab tentang siklus hidrologi,
mengapa air di muka bumi tidak
pernah habis?

 Pengamatan gambar tentang
perairan darat dan tanya jawab
mengenai pengklasifikasian
jenis-jenis perairan darat

 Diskusi mengenai perbedaan
masing-masing sungai
berdasarkan sumber airnya,
volume, arah aliran, struktur
geologi

 Diskusi tentang pola aliran
sungai, profil sungai, manfaat
sungai, telaga dan rawa

5.Setiawan,
Iwan, dkk.
2008.
Wawasan
Sosial 1 Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
SMP/Mts.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.
6.Waluyo, dkk.

2008. Ilmu
PengetahuanS
osial Kelas
VII untuk
SMP/MTs.
Jakarta: Pusat
Perbukuan
Departemen
Pendidikan
Nasional.

Pertemu
an 4 (2 x
45
Menit)

9.Perairan laut
(klasifikasi
perairan laut,
gerakan air laut,
dan manfaat
perairan laut)

Koper
atif
tipe
Jigsaw

 Mengamati gambar air tanah
 Diskusi mengenai perbedaan

jenis air tanah dan manfaatnya.
 Mengamati peta tentang batas-

batas wilayah laut Indonesia
serta diskusi tentang zona laut
menurut letak (lauttepi, laut
pertengahan, dan laut
perdalaman) dan kedalamannya
(litoral, neritik, batial dan abisal).

3.2.3. Pengembangan Produk Awal

Tahap pengembangan produk awal artinya pada tahap ini segala sesuatu yang

dibutuhkan atau yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus

disiapkan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu bahan ajar, maka

produk yang dihasilkan adalah materi yang dikembangkan dan dikaitkan dengan

permasalahan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat menuangkan pemikirannya

berdasarkan kehidupan sehari-hari. Tahap pengembangan akan mengahasilkan

prototipe paket pembelajaran yaitu bahan ajar bagi siswa kelas VII SMP.

Identifikasi pembelajaran ini mengacu pada kurikulum SMP. Model

pengembangan untuk bahan ajar IPS: menggunakan model Borg and Gall

Langkah-langkah pengembangan bahan ajar IPS diuraikan sebagai berikut.
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3.2.3.1. Analisis Karakteristik Siswa

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menganalisi karakteristik siswa yang

akan melakukan aktivitas pembelajaran IPS. Tujuan utama dalam menganalisis

karakteristik siswa adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang

terpenting, sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam

pembelajaran secara maksimal. Analisis terhadap karakter siswa meliputi

beberapa aspek penting yaitu.

3.2.3.1.1. Karakteristik Umum

Karakteristik umum siswa ditemukan melalui observasi di kelas ketika

pembelajaran IPS dan wawancara permasalahan siswa ketika belajar IPS. Data

yang didapatkan menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan bahan ajar yang

tepat dalam menyampaikan pelajaran. Permasalahan yang ditemukan adalah

rendahnya keterampilan sosial siswa dalam mata pelajaran IPS hal ini memberi

pengaruh siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPS yang dijalankan selama ini,

akibatnya siswa akan membuat kesulitan dalam berinteraksi secara efektif dengan

sesama teman, masyarakat maupun lingkungnnya.oleh karena itu coba diatasi

dengan menggunakan bahan ajar yang memiliki tingkat stimuli yang tinggi  untuk

meningkatkan keterampilan sosial siswa dengan menggunakan bahan ajar

simulasi.
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3.2.3.1.2. Mendiagnosis Kemampuan Awal Pembelajaran

Pengetahuan awal merupakan sebuah patokan yang berpengaruh bagaimana dan

apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan perkembangan

psikologi siswa. Hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu pembelajaran

agar penyampaian materi pelajaran dapat diserap dengan optimal oleh siswa

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

3.2.3.1.3. Gaya Belajar

Gaya belajar yang dimiliki setiap pelajar berbeda-beda dan mengantarkan siswa

dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi dengan dan

merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran. Terdapat tiga macam

gaya belajar yang dimiliki siswa, yaitu:

1. Gaya belajar visual (melihat) yaitu dengan lebih banyak melihat seperti

membaca.

2. Gaya belajar audio (mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna oleh

siswa jika pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius.

3. Gaya belajar kinestetik (melakukan), yaitu pelajaran akan lebih mudah

dipahami oleh siswa jika dia sudah mempraktekkan sendiri.

3.2.3.2. Menetapkan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus.Tujuan harus difokuskan

kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari. Dalam

merumuskan tujuan pembelajaran juga perlu memperhatikan dasar dari

strategibahan ajar dan pemilihan bahan ajar yang tepat.
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3.2.3.3. Seleksi Bahan Ajar, Metode dan Model Pembelajaran

Pada langkah ke 3 ini, akan dijembatani antara siswa dan tujuan rencana

sistematis untuk menggunakan bahan ajar, metode dan model pembelajaran.

Bahan ajar, metode dan materi dipilih secara sistematis. Bahan ajar yang

digunakan adalah bahan ajar bahan ajar IPS. Bahan ajar IPS adalah jenis bahan

ajar kompilasi dengan cara memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang

telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi modul yang memenuhi

karakteristik modul yang direncanakan akan disusun. modul kompilasi diperoleh

dari informasi yang sudah ada dikumpulkan berdasarkan kebutuhan (sesuai

dengan kompetensi, silabus dan RPP), kemudian disusun kembali dengan gaya

bahasa yang sesuai. Selain itu juga diberi tambahan keterampilan atau kompetensi

yang akan dicapai, latihan, tes formatif, dan umpan balik. Kompilasi di lakukan

oleh guru dengan menggunakan Silabus/RPP.

Metode yang digunakan adalah metode demonstrasi, merupakan metode mengajar

dengan cara memperagakan bahan ajar, aturan, dan urutan melakukan kegiatan

pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang akan

disajikan. Model yang digunakan adalah model pembelajaran koperatif tipe

jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini bertujuan untuk

memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar, yang pada akhirnya keterampilan

sosial siswa pun akpan meningkat. Pelaksanaannya siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok kecil bersifat heterogen yang bekerja sama saling membantu dengan

tetap memperhatikan hasil kerja kelompok dan individu.
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3.2.3.4. Memanfaatkan Bahan Ajar

Langkah keempat adalah memanfaatkan penggunaan bahan ajar IPS. Guru

menjelaskan akan menggunakan dalam pembelajaran. Untuk bahan ajar IPS yang

akan digunakan dimodifikasi dan didesain. Guru menjelaskan kepada siswa secara

rinci bagaimana penerapan modul yg dalam pembelajaran.

3.2.3.5. Melibatkan Siswa Dalam Kegiatan Belajar

Sebelum siswa dinilai secara formal, siswa perlu dilibatkan dalam aktivitas

pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa untuk

mengeksplorasi materi dengan menjawab berbagai pertanyaan terkait materi

pembelajaran. Siswa langsung yang mejawab permasalahan yang ada di dalam

modul agar setiap siswa belajar secara aktif.

3.2.3.6. Evaluasi dan revisi

Tujuan evaluasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan

kelemahan prototipe bahan ajar. Hasil proses evaluasi digunakan untuk

memperbaiki prototipe bahan ajar IPS.  Tahap evaluasi modul IPS dilakukan oleh

ahli materi IPS, ahli bahan ajar dan ahli bahasa Indonesia dan siswa kelas VII.

Sebelum dilakukan evaluasi terhadap bahan ajar yang dikembangkan, terlebih

dahulu dibuat suatu rancangan awal bahan ajar IPS tersebut. Rancangan awal

masih berupa suatu modul yang dicetak dalam bentuk buku yang jenis kertas dan

bentuknya bukan seperti keadaan yang sebenarnya. Dalam rancangan ini,bahan

ajar IPS dicetak pada kertas HVS dengan ukuran kertas A4. Hal ini dilakukan
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untuk mendapatkan gambaran awal mengenai rancangan produk modul, sebelum

dilakukan pencetakan pada bentuk rancangan sebenarnya.

Evaluasi ahli dilakukan oleh tiga ahli yang pertama adalah ahli materi melakukan

penilaian terhadap kualitas produk ditinjau dari aspek materi, tujuan

pembelajaran, isi dan soal/evaluasi. Kedua ahli bahan ajar yang melakukan

penilaian terhadap kualitas produk dipandang dari aspek tujuan pembelajaran, isi,

tampilan serta kebermanfaatan modul,dan ketiga ahli Bahasa Indonesia terhadap

bahan ajar IPS dari segi ejaan, tanda baca dan lainnya.

Konsultasi kepada para ahli ini dilakukan  untuk mendapatkan masukan tentang

desain produk.  Ahli bahan ajar diminta masukan berkaitan dengan relevansi atau

ketepatan tujuan, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran.  Ahli materi

pembelajaran diminta masukan relevansi atau ketepatan materi, pembelajaran,

metode, dan bahan ajar pembelajaran yang digunakan.Saran dan masukan dari

ahli materi serta ahli desain pembelajaran dijadikan dasar merevisi produk.

Selanjutnya produk hasil revisi dikonsultasikan kepada guru sebagai pengguna

untuk penyempurnaan akhir produk sebelum diujicobakan secara terbatas pada

tingkat kelas.

3.2.3.6.1. Reviu Oleh Ahli Materi

Dalam rangka memenuhi obyektivitas hasil reviu, maka ahli reviu ahli materi

dilakukan oleh Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., beliau adalah Dosen Program Studi

Pendidikan Geografi Jurusan PIPS FKIP Universitas Lampung. Adapun kisi-kisi

reviu oleh ahli materi sebagai berikut.
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Tabel  3.2 Kisi-Kisi Reviu Oleh Ahli Materi Pembelajaran IPS

No Aspek Kriteria No
item

1 Materi 1. Materi dalam modul ini telah sesuai dengan
kurikulum KTSP

2. Sistematika urutan, dan susunan organisasi materi
pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran

3. Kajian modul telah sesuai dengan konsep
keterampilan sosial

4. Kesesuaian gambar pada modul dengan materi
pelajaran

5. Kesesuaian grafik, tabel dengan materi pelajaran
6. Kesesuaian judul dengan uraian materi

pembelajaran
7. Kemenarikan isi materi pembelajaran
8. Kesesuaian manfaat gambar, tabel, bagan ataupun

grafik untuk menambah pemahaman isi modul
dalam setiap kegiatan pembelajaran

1

2

3

4

5
6

7
8

2 Tujuan
pembelajaran

9. Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran
dengan SK dan KD

10. Kejelasan tujuan pembelajaran (indikator yang
ingin dicapai)

11. Kemenarikan sajian perumusan tujuan dalam
setiap kegiatan pembelajaran

9

10

11

3 Isi 12. Kesesuaian materi yang dikembangkan dengan SK
dan KD.

13. Kesesuaian ide pokok dalam rangkuman dengani
isi materi pada kegiatan belajar pada modul

14. Kejelasan rumusan rangkuman
15. Kemenarikan rangkuman pada modul
16. Kesesuaian ide pokok dalam rangkuman dengan isi

materi pada modul

12

13

14
15
16

4 Evaluasi/Soal 17. Kesuaian soal latihan evaluasi dengan tujuan
pembelajaran

18. Kemenarikan tampilan soal latihan dan evaluasi
dalam modul

17

18

Sumber: Data Primer

3.2.3.6.2. Reviu Oleh Ahli Bahan Ajar IPS

Untuk memenuhi objektivitas hasil reviu, maka ahli reviu desain bahan ajar

dilakukan penilaian oleh Dr. Adelina Hasyim, M. Pd., beliau adalah Dosen

Pascasarjana Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Lampung.
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Tabel  3.3.  Kisi-Kisi Reviu Oleh Ahli Bahan Ajar Modul

No Aspek Kriteria No
item

1 Tujuan
Pembelajaran

1. Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran
dengan SK dan KD

2. Kejelasan tujuan pembelajaran (indikator yang
ingin dicapai)

1

2

2 Isi modul 3. Kesesuaian materi yang dikembangkan dengan
kurikulum

4. Kesesuaian materi yang dikembangkan dengan
SK dan KD

5. Kemenarikan isi tampilan sajian materi

3

4

5

3 Tampilan modul 6. Kesesuaian gambar dengan materi
7. Kemenarikan gambar
8. Kesesuaian tata letak dan ukuran gambar
9. Kejelasan warna
10. Kesesuaian warna
11. Kesesuaian jenis font dan jarak spasi

6
7
8
9
10
11

4 Kebermanfaatan
modul

12. Kemudahan dan ketertarikan belajar
menggunakan bahan ajar berbentuk modul

12

Sumber: Data Primer

3.2.3.6.3. Reviu Oleh Ahli Bahasa Indonesia

Penilaian ahli bahasa Indonesia terhadap bahan ajar IPS dilakukan oleh ibu

Dr. Sumarti, M. Hum. selaku Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Universitas Lampung.

Tabel  3.4.  Kisi-Kisi Reviu Oleh Ahli Bahasa Indonesia
No Aspek Kriteria No item
1 Diksi 1. Ketepatan penggunaan kata-kata umum dan khusus

2. Ketepatan penggunaan unsur-unsur serapan
3. Ketepatan penggunaan istilah-istilah serapan
4. Ketepatan penggunaan kata bakudan tidak baku

1
2
3
4

2 Struktur 5. Ketepatan penggunaan kata berimbuhan, kata gabung
dan kata ulang

6. Ketepatan penggunaan struktur kata
7. Ketepatan penggunaan struktur kalimat

5

6
7

3 Ejaan 8. Ketepatan penggunaan tanda baca, titik koma dan
perintah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia

8

Sumber: Data Primer



110
3.2.4. Uji Coba Pengguna (Pendahuluan)

Uji coba pengguna pada kelompok kecil dilakukan pada kelas VII E SMP N 22

Bandar Lampung. Uji kelompok kecil dikelompokkan sebanyak tiga kelompok

yaitu kelompok yang mewakili keterampilan sosial tinggi 4 (empat) siswa,

keterampilan sosial sedang 4 (empat) siswa dan keterampilan sosial rendah 4

(empat) siswa. Uji coba pendahuluan ini dilakukan sebagai pandangan untuk

mengetahui apakah bahan ajar yang dirancang dapat diterima dan sesuai dengan

karakter siswa, sehingga tujuan dari pengembangan bahan ajar dapat tercapai,

hasil uji coba kelompok kecil dijadikan landasan untuk merevisi rancangan bahan

ajar sebelum uji coba lapangan.

Tabel  3.5. Kisi-Kisi Reviu Uji kelompok kecil

Aspek Penilaian Indikator Pertanyaan
No.

Item
1. Desain
Bahan ajar

1. Kesesuaian gambar dengan materi
2. Kemenarikan gambar
3. Kejelasan warna

1
2
3

2. Keterampilan
Sosial

4. Menumbuhkan keberanian untuk mengembangkan
pengetahuan siswa

5. Meningkatkan keberanian dalam mengemukakan pendapat
6. Meningkatkan keterlibatan intelaktual dan emosional siswa
7. Modul mampu menanamkan sikap kerja sama

4

5
6
7

3. Isi Modul 8. Ketepatan penggunaan kata-kata yang mudah dipahami
9. Kualitas penulisan soal latihan
10. Kemenarikan sajian materi
11. Kemenarikan tampian soal dan evaluasi dalam modul

8
9

10
11

Sumber: Data Primer

Penilaian keterampilan sosial siswa untuk mendapatkan kategori keterampilan

sosial rendah, sedang dan tinggi dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar

mata pelajaran IPS melalui observasi. Setelah melaksanakan analisis aktifitas

belajar IPS siswa pada sebelas indikator, maka diperoleh data tentang
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keterampialn sosial siswa yang berbeda. Selanjutnya dibuat distribusi frekuensi

sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor terbesar dikurangi skorterkecil.

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Dengan menggunakan

aturan Sturges, yaitu : 1 + (3,3) logn.

3. Menentukan panjang kelas interval (P), yaitu: P =

(Sugiyono, 2010:47)

Langkah-langkah menentukan rentang (interval):

a. Menentukan rentang

Skor terbesar    = 44

Skor terkecil    = 11

Rentang = 44 – 11 = 33

b. Banyak kelas    = 1 + 3,3 log 30

= 2,822 = 3 (dibulatkan)

c. Panjang kelas  = =11

Berdasarkan data menentukan panjang interval diatas maka keterampilan sosial

dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) kategori yaitu:

1 Keterampilan sosial rendah = Apabila rentang skor sebelas indikator

keterampilan sosial mendapatkan skor

11– 21

2 Keterampilan sosial sedang = Apabila rentang skor sebelas indikator

keterampilan sosial mendapatkan skor

22– 32
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3 Keterampilan sosial tinggi = Apabila rentang skor sebelas indikator

keterampilan sosial mendapatkan skor

33– 44

3.2.5. Revisi Produk Utama

Setelah produk utama di uji coba, maka langkah selanjutnya dilakukan revisi

untuk penyempurnaan produk. Dalam hal ini desain bahan ajar IPS yang

dilakukan revisi berdasarkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk

penyempurnaan produk sehingga dapat diperoleh bahan ajar yang lebih baik.

Setelah dilakukan uji coba pendahuluan, kemudian akan dilakukan revisi produk

utama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil uji coba produk pendahuluan.

3.2.6. Uji Lapangan

Uji coba lapangan adalah proses dimana bahan ajar yang telah dirancang akan

dicoba untuk diterapkan atau digunakan, tentunya sebelum sampai pada tahap ini

produk tersebut harus melalui uji proses validasi, uji coba pendahuluan dan revisi

yang bertujuan untuk penyempurnaan. Uji coba lapangan bertujuan untuk melihat

apakah terjadi peningkatan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS

setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar IPS pada

siswa kelas VII di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Penentuan kelas berdasarkan

pertimbangan tertentu pilihan secara cermat berdasarkan hasil observasi.Uji coba

ini melibatkan guru IPS yang telah berpengalaman mengajar dalam

bidangnya.Kisi-kisi instrumen observasi tentang keterampilan sosial siswa, diisi

observer pada saat kegiatan uji coba.
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Tabel 3.6. Kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan sosial siswa

menggunakan bahan ajar IPS

No Indikator Pertanyaan
No.

Item
Skor

1 2 3 4
1 Keterampilan

Berkomunikasi
Siswa aktif bertanya, bertukar pendapat
saat pembelajaran berlangsung

1

Siswa mampu menyelesaikan masalah
dengan baik dan mudah dimengerti

2

Siswa mampu menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru dengan jelas dan
mudah dipahami

3

2 Keterampilan
Menghormati orang
lain

Siswa memperhatikan penjelasan guru saat
proses pembelajaran IPS berlangsung,
sehingga siswa dapat mudah
memahami/mengerti materi yang diajarkan

4

Menghargai/ menghormati pendapat orang
lain

5

3 Keterampilan
Bekerjasama

Siswa secara bersama-sama mengerjakan
tugas kelompok

6

Siswa terlibat aktif baik tenaga maupun
pikiran dalam kegiatan kelompok

7

Siswa mampu berinteraksi dengan baik,
bertukar pikiran dan pendapat

8

4 Kepedulian Siswa membantu teman yang sedang
kesulitan memahami materi yang kurang
dipahami.

9

Siswa menjadi pendengar yang baik saat
teman mengemukakan pendapat

10

5 Keterampilan
Bertanggung jawab

Siswa mampu menyelesaikan kewajiban
yang diberikan guru berupa latihan
ataupun PR

11

Sumber: Data Primer

Untuk mengukur variabel keterampilan sosial digunakan pedoman observasi

dengan empat alternatif skor jawaban yaitu, Sangat Terampil (4), Cukup Terampil

(3), Kurang Terampil (2), Tidak Terampil (1). Cara menjawab : jika  pada butir 1

menjawab sangat terampil maka berikan tanda Ceklist(√) pada kolom no 4 dan

seterusnya.
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3.2.7. Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Alasan memilih

SMP Negeri 22 Bandar Lampung sebagai tempat penelitian karena berdasarkan

informasi diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai keterampilan sosial

pada mata pelajaran IPS di sekolah ini. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas VII semester Genap SMP Negeri 22 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 11 kelas. Dari enam kelas yang ada, terdapat

satu kelas unggulan yaitu kelas VII C dan lima kelas lain yang mempunyai

kemampuan relatif sama. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

teknik purposive random sampling, yaitu dengan mengambil dua kelas yang

memiliki nilai rata-rata yang sama pada mata pelajaran IPS pada ujian semester

ganjil. Maka didapat kelas yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas

VII F dengan jumlah 30 siswa sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang

menggunakan hasil pengembangan bahan ajar IPS dan kelas VII A yang dijadikan

sebagai kelas kontrol dengan jumlah 30 siswa yang merupakan kelas

kontrol/pembanding yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar yang

tersedia di sekolah. Kelas yang dipilih memiliki kesamaan tingkat kemampuan

akademik, potensi, jumlah siswa per kelas, tingkat sosial ekonomi, sarana dan

prasarana belajar, serta lingkungan belajar. Uji coba ini melibatkan guru IPS yang

telah berpengalaman mengajar dalam bidangnya. Subjek uji pemakaian produk

ditampilkan pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.7. Subjek Uji Coba

Subjek uji coba Kriteria Frekuensi
Ahli :
1. Materi IPS
2. Bahan Ajar
3. Bahasa Indonesia

 Minimal lulusan S2.
 Pengalaman mengajar menjadi dosen

fakultas pendidikan lebih dari 5 tahun.

1
1
1

Pemakai Produk:
4. Uji kelompok kecil  Kelompok siswa keterampilan sosial

rendah
 Kelompok siswa keterampilan sosial

sedang
 Kelompok siswa keterampilan sosial

tinggi

4

4

4

5. Uji Lapangan  Siswa kelas VII F (Kelas Eksperimen)
 Siswa kelas VII A (Kelas Kontrol)

30
30

Sumber: Data Primer

3.3. Definisi Operasional Variabel

Menurut Djiwandono (2015: 19) menyatakan bahwa definisi operasional variabel

adalah definisi yang diberikan kepada satu variabel dalam istilah yang dapat

diamati, dapat diuji atau disajikan angka.

3.3.1 Keterampilan Sosial

Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan sosial siswa. Pada penelitian ini

akanmelihat apakah bahan ajar IPS yang dikembangkan efektif untuk

meningkatkan keterampilan sosial yang pembelajarannya dipadukan dengan

model pembelajaran Jigsaw. Oleh karena itu berdasarkan kajian empiris yang

telah di uraikan oleh para ahli pada bab II definisi operasional variabel pada

penelitian ini adalah keterampilan sosial. Indikator keterampilan sosial terdiri dari

lima dimensi sikap dengan pertimbangan keterampilan sosial menurut Maryani

(2011: 18) yaitu: 1. Keterampilan berkomunikasi, 2. Menghormati,

3. Bekerjasama, 4. Kepedulian dan 5. Bertanggung jawab.
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Tabel 3.8. Kisi-Kisi Keterampilan Sosial

No
Dimensi

Keterampilan
Sosial

Indikator Pernyataan

1 Keterampilan
Berkomunikasi

Menyampaikan
pendapat, bertanya
dan berdiskusi
mengenai masalah
yang akan
diselesaikan

Siswa aktif bertanya, bertukar pendapat saat
pembelajaran berlangsung
Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan
baik dan mudah dimengerti
Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru dengan jelas dan mudah dipahami

2 Keterampilan
Menghormati
orang lain

Tidak menghina atau
pun meremehkan
orang lain

Siswa memperhatikan penjelasan guru saat
proses pembelajaran IPS berlangsung, sehingga
siswa dapat mudah memahami/mengerti materi
yang diajarkan
Menghargai/ menghormati pendapat orang lain

3 Keterampilan
Bekerjasama

Memberikan
dorongan, anjuran,
dan informasi pada
teman
sekelompoknya yang
membutuhkan
bantuan.

Siswa secara bersama-sama mengerjakan tugas
kelompok
Siswa terlibat aktif baik tenaga maupun pikiran
dalam kegiatan kelompok
Siswa mampu berinteraksi dengan baik,
bertukar pikiran dan pendapat

4 Kepedulian Memberi bantuan dan
memperhatikan
terhadap sesuatu
disekitar

Siswa membantu teman yang sedang kesulitan
memahami materi yang kurang dipahami.
Siswa menjadi pendengar yang baik saat teman
mengemukakan pendapat

5 Bertanggung
Jawab

Menyelesaikan dan
mengumpulkan tugas
tepat waktu

Siswa mampu menyelesaikan kewajiban yang
diberikan guru berupa latihan ataupun PR

Sumber: Data Primer

Adapun penjabaran pengukuran indikator keterampilan sosial dalah sebagai

berikut.

Tabel 3.9. Rubrik Penskoran Keterampilan Sosial
Indikator No

Aspek yang
diamati Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

1. Keterampi
lan
berkomun
ikasi

1 Siswa aktif
bertanya,
bertukar
pendapat saat
pembelajaran
berlangsung

Jika mengajukan
pertanyaan tentang
materi yang baru
saja dijelaskan guru
yang bersifat
menggali informasi
dan belum
disampaikan oleh
guru, serta menerima
pendapat teman

Jika
mengajukan
pertanyaan
yang bersifat
mengulang
kembali
penjelasan guru
serta meminta
agar yang
disampaikan
teman harus
jelas fokusnya

Jika
mengajukan
pertanyaan
yang panjang
dan bertele-
tele, serta
memotong
pembicaraan
teman

Jika tidak
mengajukan
pertanyaan

2 Siswa mampu
menyelesaikan
masalah dengan
baik dan mudah
dimengerti

Jika mampu
memberikan banyak
alternatif solusi yang
sesuai untuk
mengatasi
permasalahan

Jika mampu
memberikan
solusi untuk
mengatasi
permasalahan
tetapi kurang
sesuai dengan
permasalahan

Jika mampu
memberikan
solusi untuk
mengatasi
permasalahan
tetapi tidak
sesuai dengan
permasalahan

Jika tidak
mampu
memberikan
solusi untuk
mengatasi
permasalahan
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Indikator No Aspek yang

diamati
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

1. Keterampil
an
berkomuni
kasi

3 Siswa
menjawab
pertanyaan
yang diberikan
oleh guru
dengan jelas
dan mudah
dipahami

jika mampu
menjawab pertanyaan
dengan baik sesuai
tentang materi yang
dijelaskan guru,
bersifat
menyampaikan
informasi yang
belum disampaikan
guru

jika mampu
menjawab
pertanyaan
yang bersifat
mengulang
kembali materi
yang di jelaskan
guru

jika mampu
menjawab
dengan cara
bertele-tele

jika tidak
mampu
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan oleh
guru

2. Keterampil
an
Menghorm
ati Orang
Lain

4 Siswa
memperhatikan
penjelasan guru
saat proses
pembelajaran
IPS
berlangsung,
sehingga siswa
dapat mudah
memahami/men
gerti materi
yang diajarkan

Jika menyimak
seluruh informasi
yang disampaikan
guru serta memberi
tanggapan terhadap
apa yang
disampaikan guru
dengan baik dan
sesuai materi yang
diajarkan

Jika menyimak
seluruh
informasi yang
disampaikan
guru serta
memberi
tanggapan
terhadap apa
yang
disampaikan
guru tetapi
tidak sesuai
materi yang
diajarkan

Jika
menyimak
seluruh
informasi
yang
disampaikan
guru tetapi
tidak memberi
tanggapan

Jika
menyimak
seluruh
informasi
tanpa
memberi
tanggapan

5 Menghargai/
menghormati
pendapat orang
lain

Jika dapat
mendengar, berbicara
bergiliran dan
menahan emosi
dalam berbicara

Jika ingin
mendengarkan
pendapat orang
lain dan
berusaha tidak
memotong
pembicaraan

Jika ingin
mendengarka
n pendapat
dan berusaha
memotong
pembicaraan
orang lain

Jika tidak
pernah
mendengar
pendapat dan
berusaha
memotong
pembicaraan
orang lain

3. Keterampil
an
Bekerjasa
ma

6 Siswa secara
bersama-sama
mengerjakan
tugas kelompok

Jika berkontribusi
dan bertanggung
jawab menyelesaikan
tugas

Jika
melaksanakan
kegiatan
berkelompuk
dengan sedikit
terpaksa

Jika
berkontribusi
setelah
diingatkan
guru

Jika tidak
bertanggung
jawab dalam
menyelesaikan
tugas

7 Siswa terlibat
aktif baik
tenaga maupun
pikiran dalam
kegiatan
kelompok

Jika rela menerima
atau mengharap
orang lain
memberikan
masukan

Jika ingin
menerima
kritikan teman,
meskipun
sedikit kurang
senang atau
setelah teman
yang lain juga
menyatakan
bahwa
pendapat yang
disampaikan
benar

Jika ingin
menerima
kritikan teman
tetapi
menunjukkan
sikap tidak
senang atau
lebih banyak
mempertahank
an
pendapatnya

Jika sama
sekali tidak
ingin
menerima
kritikan
teman,
meskipun
kritikan yang
diberikan
memang
benar

8 Siswa mampu
berinteraksi
dengan baik,
bertukar pikiran
dan pendapat

Jika rela membantu,
mendorong atau
memberikan
kesempatan teman
untuk berpendapat

Jika ingin
membantu/mem
beri kesempatan
kepada teman
untuk
menyampaikan
pendapat tetapi
dengan kalimat
yang bernada
menyalahkan

Jika ingin
memberikan
bantuan/kese
mpatan
kepada teman
untuk
menyampaika
n pendapat
tetapi setelah
diingatkan
teman
lain/guru

Jika dirinya
tidak pernah
memberi
pendapat
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Indokator No Aspek yang

diamati
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1

4. Kepedulian 9 Siswa
membantu
teman yang
sedang
kesulitan
memahami
materi yang
kurang
dipahami.

Jika dapat melakukan
komunikasi, dan
bermusyawarah
dalam memecahkan
permasalahan

Jika ingin
bermusyawarah
, meskipun
sedikit kurang
senang ketika
teman
memberikan
solusi

Jika ingin
melakukan
komunikasi
tetapi
menunjukkan
sikap tidak
senang

Jika tidak
sama sekali
melakukan
komunikasi
antar teman,
meskipun
tidak mampu
memecahkan
masalah

10 Siswa menjadi
pendengar yang
baik saat teman
mengemukakan
pendapat

Jika rela menerima
pendapat dan
mempertimbangkan
pendapat teman
dengan senang hati

Jika ingin
mempertimban
gkan pendapat
teman
meskipun
sedikit kurang
senang atau
setelah teman
yang lain juga
menyatakan
bahwa pendapat
yang
disampaikan
benar

Jika ingin
sedikit
menhormati
dan menerima
pendapat
teman

Jika tidak
ingin
menghormati
dan menerima
pendapat
teman

5. Bertanggun
g Jawab

11 Siswa mampu
menyelesaikan
kewajiban yang
diberikan guru
berupa latihan
ataupun PR

Melaksanakan
tugas/pekerjan sesuai
dengan target kualitas
jelas/detail dan tepat
waktu

Melaksanakan
tugas/pekerjan
sesuai dengan
target kualitas
jelas/detail
tetapi tidak
tepat waktu

Melaksanakan
tugas/pekerjan
tidak sesuai
dengan target
kualitas
jelas/detail
tetapi tepat
waktu

Tidak
melaksanakan
tugas/pekerjaa
n yang
diberikan oleh
guru

Sumber: Sjamsuddin dan Maryani, 2008: 116)

Pengukuran hasil keterampilan sosial siswa menggunakan rubrik penskoran

keterampilan sosial pada Tabel 3.9. Cara mengukur keterampilan sosial siswa

adalah dengan menilai melalui observasi langsung pada setiap aspek keterampilan

sosial yang diamati. Setiap indikator memiliki beberapa alternatif jawaban.

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterampilan berkomunikasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi keterampilan berkomunikasi

dalam penelitian ini adalah menyampaikan pendapat, bertanya dan berdiskusi

mengenai masalah yang akan diselesaikan. Terdapat 3 (tiga) pernyataan untuk

mengukur kemampuan menyampaikan pendapat, bertanya dan berdiskusi
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mengenai masalah yang akan diselesaikan. Setiap pernyataan memiliki 4 (empat)

alternatif jawaban. Kriteria pengelompokkan dalam keterampilan berkomunikasi

tergolong dalam 4 (empat) skor, yaitu: (1) 12 menunjukkan kriterian MK (Mulai

Kebiasaan/ siswa terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam

indikator secara konsisten), (2) 9-11 menunjukkan kriteria MB (Mulai

Berkembang/ siswa sudah memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan

dalam indikator, (3) 6-8 menunjukkan kriteria MT (Mulai terlihat/ siswa sudah

mampu memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam

indikator tetapi belum konsisten), dan (4) 3-5 menunjukkan kriteria BT (Belum

Terlihat/ siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan

dalam indikator)

2. Keterampilan menghormati orang lain

Indikator yang digunakan untuk mengukur keterampilan menghormati orang lain

dalam penelitian ini adalah tidak menghina atau pun meremehkan orang lain.

Terdapat 2 (dua) pernyataan untuk mengukur kemampuan tidak menghina atau

pun meremehkan oran lain. Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif

jawaban. Kriteria pengelompokkan dalam keterampilan berkomunikasi tergolong

dalam 4 (empat) skor, yaitu: (1) 8 menunjukkan kriterian MK (Mulai Kebiasaan/

siswa terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator

secara konsisten), (2) 6-7 menunjukkan kriteria MB (Mulai Berkembang/ siswa

sudah memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator, (3)

4-5 menunjukkan kriteria MT (Mulai terlihat/ siswa sudah mampu

memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam

indikator tetapi belum konsisten), dan (4) 2-3 menunjukkan kriteria BT (Belum
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Terlihat/ siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan

dalam indikator).

3. Keterampilan bekerjasama

Indikator yang digunakan untuk mengukur keterampilan bekerjasama dalam

penelitian ini adalah memberikan dorongan, anjuran dan informasi pada teman

sekelompoknya yang membutuhkan bantuan. Terdapat 3 (tiga) pernyataan untuk

mengukur kemampuan memberikan dorongan, anjuran dan informasi pada teman

sekelompoknya yang membutuhkan bantuan. Setiap pernyataan memiliki 4

(empat) alternatif jawaban. Kriteria pengelompokkan dalam keterampilan

berkomunikasi tergolong dalam 4 (empat) skor, yaitu: (1) 12 menunjukkan

kriterian MK (Mulai Kebiasaan/ siswa terus menerus memperlihatkan perilaku

yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten), (2) 9-11 menunjukkan kriteria

MB (Mulai Berkembang/ siswa sudah memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang

dinyatakan dalam indikator, (3) 6-8 menunjukkan kriteria MT (Mulai terlihat/

siswa sudah mampu memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang

dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten), dan (4) 3-5 menunjukkan

kriteria BT (Belum Terlihat/ siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal

perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

4. Kepedulian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepedulian dalam penelitian ini adalah

memberikan bantuan dan memperhatikan terhadap sesuatu disekitar. Terdapat 2

(dua) pernyataan untuk mengukur kemampuan memberikan bantuan dan

memperhatikan terhadap sesuatu disekitar. Setiap pernyataan memiliki 4 (empat)
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alternatif jawaban. Kriteria pengelompokkan dalam keterampilan berkomunikasi

tergolong dalam 4 (empat) skor, yaitu: (1) 8 menunjukkan kriterian MK (Mulai

Kebiasaan/ siswa terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam

indikator secara konsisten), (2) 6-7 menunjukkan kriteria MB (Mulai

Berkembang/ siswa sudah memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan

dalam indikator, (3) 4-5 menunjukkan kriteria MT (Mulai terlihat/ siswa sudah

mampu memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam

indikator tetapi belum konsisten), dan (4) 2-3 menunjukkan kriteria BT (Belum

Terlihat/ siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan

dalam indikator).

5. Bertanggung jawab

Indikator yang digunakan untuk mengukur keterampilan bertanggung jawab

dalam penelitian ini adalah menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu.

Berikut adalah penyataan untuk mengukur kemampuan menyelesaikan dan

mengumpulkan tugas tepat waktu. Setiap pernyataan memiliki 4 (empat) alternatif

jawaban. Kriteria pengelompokkan dalam keterampilan berkomunikasi tergolong

dalam 4 (empat) skor, yaitu: (1) 4 menunjukkan kriterian MK (Mulai Kebiasaan/

siswa terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator

secara konsisten), (2) 3 menunjukkan kriteria MB (Mulai Berkembang/ siswa

sudah memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator, (3)

2 menunjukkan kriteria MT (Mulai terlihat/ siswa sudah mampu memperlihatkan

adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum

konsisten), dan (4) 1 menunjukkan kriteria BT (Belum Terlihat/ siswa belum

memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinayatakan dalam indikator).
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Secara keseluruhan ada 5 indikator, jika dijumlahkan keseluruhan indikator

tersebut diperoleh jumlah skor tertinggi adalah 44 dan skor terendah adalah 11

dari setiap pertemuannya. Adapun rentang skor empat kriteria pencapaian

keterampilan sosial yaitu: (1) apabila siswa memiliki total skor 35-44

menunjukkan kriteria MK (Mulai Kebiasaan/ siswa terus menerus

memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten), (2)

apabila siswa memiliki total skor 27-34 menunjukkan kriteria MB (Mulai

Berkembang/ siswa sudah memperlihatkan tanda-tanda perilaku yang dinyatakan

dalam indikator), (3) apabila siswa memiliki total skor 19-26 menunjukkan

kriteria MT (Mulai Terlihat/ siswa sudah mampu memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten), dan

(4) apabila siswa memiliki total skor 11-18 menunjukkan kriteria BT (Belum

Terlihat/ siswa belum meperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan

dalam indikator).

Penentuan keempat kriteria keterampilan sosial didasarkan pada perhitungan

statistik dalam Riduan, (2010: 43) dengan rumus P =

Keterangan:

- Rentang diperoleh dari skor tertinggi – skor terendah

- Banyak kelas diperoleh dari jumlah kategori/ kriterian dalam penilaian
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3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan relevan dengan instrumen, yaitu:

3.4.1 Angket dan Wawancara

a. Angket digunakan untuk memeroleh penilaian produk tentang ketepatan dan

kelayakan desain pembelajaran, substansi materi, kemenarikan penyajian

produk dari ahli materi, ahli bahan ajar, ahli bahasa dan siswa. Angket

penilaian dari responden disusun dengan menggunakan kriteria penilaian

skala Likert. Pada skala Likert, skor tertinggi tiap butir soal 5 dan rendah 1.

Berikut adalah 5 pilihan skala dengan makna sebagai berikut.

5 sangat baik/ tepat/ sistematis/ konsisten/ memadai/ menarik

4 baik/ tepat/ sistematis/ konsisten/ memadai/ menarik

3 cukup baik/ tepat/ sistematis/ konsisten/ memadai/ menarik

2 kurang baik/ tepat/ sistematis/ konsisten/ memadai/ menarik

1 sangat tidak baik/  tepat/ sistematis/ konsisten/ memadai/ menarik

b. Wawancara dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk mendapatkan

temuan awal sebagai need assesment di lapangan dan mendapatkan

informasi yang mendalamtentang kebutuhan belajar siswa. Hasil wawancara

menjadi data primer yang digunakan untuk mengembangkan produk.

Wawancara dilakukan dengan 2 cara, secara terstruktur dengan telah

disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

alternatif jawabannya telah disiapkan. Selain itu menggunakan wawancara

tidak terstrukur digunakan pada saat penelitian pendahuluan untuk

mendapatkan informasi awal permasalahan yang ada dilapangan. Lembar

angket dan panduan wawancara terdapat dalam Lampiran 1.
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3.4.2 Observasi

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung terhadap

keterampilan sosial siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi

dilakukan sejak awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Observasi

bertujuan untuk mengamati keterampilan sosial siswa disaat proses pembelajaran,

serta mengamati perubahan prilaku belajar siswa dengan penggunaan bahan ajar

IPS yang telah dikembangkan. Lembar observasi keterampilan sosial siswa dapat

dilihat pada Lampiran.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi didapat berdasarkan hasil-hasil penilaian siswa dalam proses

pembelajaran selama berlangsung. Data yang dikumpulkan relevan dengan

instrumen atau alat pengumpul data yaitu:

a. Penelitian pendahuluan, instrumennya berupa wawancara dan observasi. data

penelitian berupa pendapat, prilaku dan perbuatan, penilaian serta karakter

pesertadidik.

b. Tahap pengembangan, data berupa tanggapan siswa, uji ahli materii, uji ahli

bahan ajar dan uji ahli bahasa, instrumen yang digunakan berupaangket.

c. Tahap uji coba utama, dalam tahap ini digunakan instrumen observasi untuk

mengukur keterampilan sosial siswa ketika menggunakan bahan ajar yang di

rancang
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3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar observasi dan angket yang

bertujuan untuk mengukur keterampilan sosial siswa. Hasil masukan dan saran

dari ahli materi, ahli bahan ajar, ahli bahasa Indonesia dan siswa menghasilkan

data kualitatif, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Angket penilaian

responden yang menghasilkan data kuantitatif diolah dan dianalisis secara

kuantitatif. Kriteria penilaian responden dirumuskan dengan menggunakan skala

Likert, menggunakan skala skor 1-5 dengan pedoman analisa dikembangkan dan

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bahan ajar berikut ini:

Tabel 3.10. Kriteria Penilaian Responden Terhadap Produk Pengembangan
Aspek Indikator Keterangan

Ahli materi IPS a. Materi
b. Tujuan Pembelajaran
c. Isi
d. Soal dan evaluasi

5. Sangat baik
4. Baik
3. Cukup baik
2. Kurang baik
1. Sangat tidak baikAhli bahan ajar a. Tujuan pembelajaran

b. Isi modul
c. Tampilan modul
d. Kebermanfaatan modul

Ahli Bahasa Indonesia b. Diksi
c. Struktur
d. Ejaan

Siswa a. Desain bahan ajar
b. pilan sosial
c. Isi Modul

3.6. Analisis Data

Uji coba dalam penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui instrumen yang

digunakan sudah sahih atau belum, yaitu dengan cara menguji instrumen dengan

uji validitas, releabilitas dan uji t.
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3.6.1. Uji Validitas

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang

hendak diukur (Sukardi, 2003: 122). Validitas dalam penelitian ini digunakan

sebagai alat ukur yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen. Metode uji validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Korelasi Product Moment.

= ∑ −(∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan:

= Koefesien korelasi antara variabel X dan Y
n   = Jumlah sampel yang diteliti
X  = Jumlah skor X
Y  = Jumlah skor Y

Kriteria pengujian, apabila rhitung rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka valid

dan sebaliknya jika rhitung rtabelmaka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 3.11. Tingkat besarnya korelasi

Besarnya nilai r Interpretasi
Antara 0,80 sampai 1,00
Antara 0,60 sampai 0,79
Antara 0,40 sampai 0,59
Antara 0,20 sampai 0,39
Antara 0,00 sampai 0,19

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

Arikunto (2010: 75)

Dalam perhitungan uji validitas, dengan jumlah pernyataan sebanyak 20

pernyataan. Hasil perhitungan uji validitas menggunakan bantuan komputer yaitu

SPSS 16 sebagai berikut:

Validitas No. Pernyataan
Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Tidak Valid -
Data lengkap lampiran 20 (Validitas)
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Dari 20 pernyataan yang di uji cobakan tidak diperoleh penyataan yang tidak

valid. Berdasarkan pernyataan yang di uji cobakan dikatakan valid karena

memiliki tingkat korelasi> 0,05.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010: 109) reliabilitas adalah ketelitian dan ketepatan teknik

pengukuran. Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur

dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian ini, uji

reliabilitas menggunakan rumus alpha. Karena data yang akan di ukur berupa data

kontinum atau data berskala sehingga menghendaki gradualisasi penilaian, jadi

rumus yang tepat digunakan adalah rumus alpha, dengan bentuk rumus sebagai

berikut. = ( ) 1 − ∑
Keterangan :

= Releabialitas instrumen
= Banyaknya soal∑ = Jumlah varians butir
= Varian total

Arikunto (2010: 109).

Dengan kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka

alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur

tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil analisis yang diuji menggunakan SPSS 16, maka diperoleh

koefisien reliabilitas sebesar 0,88 sehingga dapat dikatakan tingkat reliabilitasnya

sangat tinggi.Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dapat dilihat kriteria

penafsiranmengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut:
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Tabel 3.12. tingkat besarnya reliabilitas

Besar Nilai r Interpretasi
<20

20 - 40
40 - 70
70 - 90
90 - 100

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Guilford dalam Sundayana (2011: 71).

3.6.3. Uji Persyaratan Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik

statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan terpenuhinya

asumsi data harus normal dan homogen, sehingga perlu uji persyaratan yang

berupa uji normalitas dan homogenitas.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diproleh berasal

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas pada

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Alasannya menggunakan

uji Kolmogorov-Smirnov, karena datanya berbentuk interval yang disusun

berdasarkan distribusi frekuensi komulatif dengan menggunakan kelas-kelas

interval. Kelebihan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dibandingkan dengan

uji normalitas yang lain adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan

persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain.

Jadi uji Kolmogorov-Smirnov, sangat tepat digunakan untuk uji normalitas pada

penelitian ini. Rumus uji Kolmogorov-Smirnov, adalah sebagai berikut.

Syarat Hipotesis yang digunakan :
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H0 : Distribusi variabel mengikuti distribusi normal

H1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal

Statistik Uji yang digunakan := ( ) ( ) ; = 1,2,3…
Dimana :

Fo(Xi) =  Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis dalam

kondisi H0

Sn(Xi) =  Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorov

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji ini

adalah:

Jika D ≤ D tabel maka Terima H0

Jika D > D tabel maka Tolak H0

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof Smirnov Z,

jika KSZ ≤ Zα maka Terima H 0, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas

hipotesis yang diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi

(Asymp.significance).  Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari α maka Tolak H0

demikian juga sebaliknya.(Sugiyono, 2012: 156-159).
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3.6.3.2. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas menggunakan Uji analisis One-Way ANOVA, dalam hal ini berlaku

ketentuan bahwa nilai Sig ≥ α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa data berasal dari

populasi yang bervarian homogen (Sugiyono, 2012: 276)

3.7. Pengujian Efektivitas Bahan ajar IPS

Mengetahui tingkat efektifitas produk dalam pembelajaran dilakukan dengan uji

eksperimen menggunakan t test dan uji gaint ternormalisasi untuk mengetahui

perbedaan pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan bahan ajar

IPS yang dikembangkan. Kedua skor sebelum dan sesudah pembelajaran

menggunakan bahan ajar IPS yang dikembangkan dibandingkan dan dianalisis antara

kelompok siswa yang belajar dengan bahan ajar IPS yang dikembangkan dan

kelompok siswa yang belajar dengan cara konvensional. Hasil pengujian tersebut

kemudian disimpulkan untuk mengetahui pembelajaran sebelum dan sesudah

menggunakan bahan ajar IPS yang dikembangkan. Bila membandingkan kelompok

ekperimen dan kelompok kontrol maka digunakan t-test sampel related (Sugiyono,

2012: 237). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

= −+ − 2 √ √
Keterangan:∶rata-rata sampel 1 (menggunakan bahan ajar IPS hasil pengembangan)

sebagai kelas eksperimen: rata-rata sampel 2 (tidak menggunakan bahan ajar IPS hasil
pengembangan) sebagai kelas kontrol

S1  :  Simpangan baku sampel 1
S2  :  Simpangan baku sampel 2

:  Varians sampel 1
:  Varians sampel 2

r     :  Korelasi antar data dua kelompok
(Sugiyono,2012: 307).



131
Hipotesis awal :

H0 = Tidak terdapat perbedaan antara keterampilan sosial siswa kelompok kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

H1 = Terdapat perbedaan antara keterampilan sosial siswa kelompok kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima danH1 ditolak.

2. Jika nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak danH1 diterima.

Atau cara lain untuk pengambilan keputusan adalah :

H0 diterima apabila thitung < ttabel dan H0 ditolak apabila thitung > ttabel dengan taraf

signifikan 0,05 dan dk = n1+n2 -2

Jika H1 diterima maka dapat dikatakan bahwa bahan ajar IPS yang dikembangkan

efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas VII SMP

Negeri 22 BandarLampung.



V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan paparan hasil yang diperoleh

pada penelitian pengembangan bahan ajar IPS, dapat disimpulkan sebagaimana

diuraikan di bawah ini.

Penelitian dan pengembangan Bahan Ajar IPS dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahan ajar IPS dikembangkan menggunakan model pengembangan Borg and

Gall, berdasarkan langkah-langkah penelitian pengembangan Borg and Gall

melalui 10 tahapan yang terdiri dari (1) Penelitian dan pengumpulan

informasi (2) perencanaan (3) pengembangan produk awal (4) uji coba

pendahuluan (5) revisi produk utama (6) uji coba utama (7) penyempurnaan

produk hasil uji lapangan (8) uji pelaksanaan lapangan (9) penyempurnaan

produk akhir (10) desiminasi dan implementasi.

Langkah pertama pada penelitian ini adalah penelitian dan pengumpulan

informasi, tahapan ini dilakukan melalui pengamatan, pra survey terutama

untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan penilaian siswa

kelas VII terhadap pelajaran IPS dan penggunaan bahan ajar IPS di SMP N

22 Bandar Lampung. Langkah kedua adalah tahap perencanaan, produk yang

akan dikembangkan adalah bahan ajar, maka yang didesain adalah
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pengembangan materinya, dimana rancangan ini disesuaikan dengan need

assessment yang telah dilakukan. Langkah ketiga adalah pengembangan

produk awal Tahap pengembangan akan mengahasilkan prototipe paket

pembelajaran yaitu bahan ajar bagi siswa kelas VII SMP. Identifikasi

pembelajaran ini mengacu pada kurikulum SMP. Langkah keempat adalah uji

coba pendahuluan, pada tahapan ini Uji coba pengguna pada kelompok kecil

dilakukan pada kelas VII E SMP N 22 Bandar Lampung.Uji kelompok kecil

dikelompokkan sebanyak tiga kelompok yaitu kelompok yang mewakili

keterampilan sosial tinggi 4 (empat) siswa, keterampilan sosial sedang 4

(empat) siswa dan keterampilan sosial rendah 4 (empat) siswa. Langkah

kelima adalah revisi produk utama, pada tahap ini dilakukan revisi

berdasarkan penilaian ahli bahan ajar, ahli materi dan ahli bahasa. Langkah

keenam adalah uji coba utama, pada tahap ini bahan ajar yang telah dirancang

akan dicoba untuk digunakan, tentunya Uji coba lapangan bertujuan untuk

melihat apakah terjadi peningkatan keterampilan sosial siswa dalam

pembelajaran IPS setelah mengikuti proses pembelajaran dengan

menggunakan bahan ajar IPS pada siswa kelas VII di SMP Negeri 22 Bandar

Lampung. Dalam pelaksanaan peneliti ini hanya menggunakan 6 langkah

saja dikarenakan penelitian ini hanya dalam skala kecil dan digunakan hanya

di tempat penelitian ini dilakukan. Selain itu, alasan menyederhanakan

langkah penelitian ini hanya sampai pada langkah ke 6 dikarenakan penelitian

ini hanya sebatas uji coba prototype produk dalam skala kecil dan digunakan

hanya di tempat penelitian ini dilakukan.
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2. Bahan ajar IPS efektif digunakan pada pembelajaran mata pelajaran IPS di

SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Efektivitas bahan ajar IPS diketahui

berdasarkan peningkatan keterampilan sosial. Rata-rata keterampilan sosial

siswa yang menggunakan bahan ajar IPS efektivitasnya lebih tinggi dari bahan

ajar yang yang tersedia di sekolah. Hal ini berdasarkan test menunjukkan bahwa

pada Levene Test 2,051 dengan tingkat signifikansi 0,701 nilai thitung = 6,820

lebih besar dari standar error diference yaitu 2,045. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa secara statistik ada perbedaan keterampilan sosial siswa yang

menggunakan bahan ajar IPS yang dikembangkandengan siswa yang

menggunakan bahan ajar yang memang tersedia di sekolah.

5.2. Implikasi

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada kesimpulan yang diperoleh

hasil penelitian, berikut peneliti sampaikan implikasi baik secara teoritis maupun

secara praktis dalam upaya meningkatkan keterampilan sosial khususnya pada

mata pelajaran IPS.

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar IPS dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa khususnya pada mata pelajaran IPS. Sesuai dengan

pendapat Widodo (2008: 147) bahwa modul merupakan alat atau sarana

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksitasnya. Dengan
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berbagai kelebihan mengembangkan bahan ajar IPS diharapkan akan dapat

meningkatkan keterampilan sosial siswa terhadap pelajaran IPS.

Pendapat ini dibuktikan dari hasil penelitian ini dapat dilihat keterampilan

sosial siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan

bahan ajar IPS menghasilkan tingkat pencapaian keterampilan sosial yang

lebih baik dibandingkan pembelajaran yang tidak menggunakan bahan ajar

IPS. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang

menggunakan bahan ajar IPS lebih terlihat lebih unggul keterampilan

sosialnya dibandingkan siswa kelas kontrol yang menggunakan bahan ajar

yang memang tersedia disekolah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar IPS dapat meningkatkan

keterampilan sosial, prestasi belajar, dan rasa percaya diri siswa dilihat dari

sikap antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang tergolong

tinggi. Oleh karena itu, semua pihak terkait dapat mempertimbangkan

penggunaan bahan ajar IPS dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial

mata pelajaran IPS.

Ketersediaan bahan ajar yang menarik dan mudah dipelajari siswa merupakan

salah satu sistem pendukung yang harus tersedia dalam penerapan bahan ajar

IPS. Oleh karena itu, untuk menerapkan bahan ajar IPS guru harus

memastikan atau menyiapkan bahan ajar yang menarik dan mudah dipelajari

siswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, acuan, atau
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rujukan bagi guru untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dalam

rangka meningkatkan keterampilan sosial siswa.

Guru hendaknya dapat memilih bahan ajar yang efektif dan efisien. Kegiatan

pembelajaran yang efektif dan efisien harus disesuaikan dengan kebutuhan

siswa, tingkat perkembangan siswa (usia), kondisi kultur sosial, dan tujuan

pembelajaran itu sendiri. Dengan pembelajaran yang efektif, efisien dan

menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi pada siswa, dan kesukaan

siswa terhadap pelajaran akan berdampak terhadap pencapaian keterampilan

sosial siswa. Dengan demikian, bahan ajar IPS dapat dijadikan sebagai salah

satu alternatif desain pembelajaran bagi peningkatan keterampilan sosial

siswa terutama untuk mata pelajaran IPS.

5.3. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi, dapat diberikan saran sehubungan dengan

pengembangan bahan ajar IPS.

1. Bagi guru produk penelitian pengembangan ini dapat dijadikan sebagai

alternatif bahan ajar di SMP Negeri 22 Bandar Lampung terutama pada

materi kelas VII Kompetensi Dasar Mendeskripsikan gejala-gejala yang

terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan.

2. Pengembangan bahan ajar IPS disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan juga

melalui pengujian oleh para ahli. Oleh karena itu bahan ajar ini diharapkan

dapat dicetak dan dipergunakan sebagai bahan ajar tambahan bagi siswa

untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa.
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3. Produk bahan ajar IPS yang telah dibuat hendaknya diiringi pengembangan

metode dan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran lebih variatif dan

interaktif.

4. Dalam pengembangan bahan ajar IPS yang harus diperhatikan yaitu pada

tahap pengembangan produk awal, perlu diupayakan mengidentifikasi

karakteristik siswa. Kondisi perilaku awal dan karakteristik siswa dapat

diketahui bahwa siswa memiliki kemampuan keterampilan sosial yang rendah

dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran IPS. Pertimbangan lain yang harus

diperhatikan yaitu saat menetapkan tujuan pembelajaran IPS menggunakan

bahan ajar IPS didasarkan pada kompetensi akhir yang ingin dicapai dari

suatu proses pembelajaran.

5. Pengembangan bahan ajar IPS terbukti efektif untuk meningkatkan

keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran IPS kelas VII di SMP Negeri

22 Bandar Lampung, oleh karena itu bagi praktisi pendidikan hendaknya

dapat mengembangkan bahan ajar lain untuk dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa agar prestasi siswa terus meningkat.

6. Bagi siswa agar  dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat baik pada

tingkatan lokal, nasional maupun secara global. Bahan Ajar IPS diharapkan

dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa.
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